
UCHWAŁA NR XXXII/235/2021 
RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie przekazania według właściwości petycji z dnia 20.12.2020 r. 

Na podstawie 

- art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), 

- art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.), 

na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Gminy Gierałtowice 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się przekazać Marszałkowi Sejmu i Prezesowi Rady Ministrów petycję z dnia 20.12.2020 r. 
w sprawie podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka, ustanowienia ograniczeń 
związanych z pandemią COVID-19 niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wniesioną, przez 
Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny. 

§ 2.  

Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice do poinformowania podmiotu składającego 
petycję o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Błaszczyk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 13B36C9E-2A3B-48CC-9B0C-0DB3A7B51775. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
5 stycznia 2021 r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Gierałtowicach petycja z 20.12.2020 r. złożona w interesie

publicznym przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, w sprawie

uchwalenia przez radę gminy uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.

Przedmiotem petycji, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, jest żądanie dotyczące

zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcie lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu

wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra

wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Adresatem petycji może być każda państwowa albo samorządowa jednostka organizacyjna bez względu na jej

usytuowanie w strukturze administracyjnej oraz siedzibę (w kraju albo za granicą), jeśli zakres jej działalności

(kompetencji, zadań) jest związany z przedmiotem petycji. Użycie art. 2 ust. 2 ww. ustawy sformułowania „w

szczególności” wskazuje, że wymieniony w nim katalog spraw ma charakter otwarty, wobec czego

przedmiotem petycji może być również inne żądanie.

Dla rozpatrywania wniesionej petycji podstawowe znaczenie ma ustalenie czy przedmiot leży w kompetencji

rady gminy.

Przedmiot petycji dotyczy ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium gminy,

ustanowienia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tak sformułowany przedmiot petycji obejmuje postulaty, których realizacja może się odbyć tylko poprzez

uchwalenie odpowiednich przepisów prawa, a także przestrzeganie i egzekucja obowiązujących przepisów

przez organy państwa. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Konstytucji władzę ustawodawczą w Polskiej Rzeczypospolitej

Polskiej sprawuje Sejm i Senat, zaś władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada

Ministrów.

Przedmiot petycji nie wchodzi w zakres zadań własnych gminy, dlatego rada gminy nie jest organem

właściwym do jej rozpatrzenia. W takim przypadku petycja powinna być przekazana do rozpatrzenia organom

właściwym, którymi są: Sejm, Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów.

10 lutego 2021 r. petycja została przedstawiona na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Gminy Gierałtowice. Komisja wyraziła opinię, że przedmiot petycji nie mieści się w zakresie kompetencji

rady gminy.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej

rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji. Zawiadamia się o tym

również podmiot wnoszący petycję.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest przekazać petycję organom właściwym, którymi są: Marszałek

Sejmu, Prezes Rady Ministrów.
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