
UCHWAŁA NR LII/390/2022 
RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie uznania petycji o utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu 
broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy za niezasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie- art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.), art. 9 ust. 2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870), na wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Rada Gminy Gierałtowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uznaje się, że wniesiona 18 sierpnia 2022 roku petycja o utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej 
samoobrony gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy nie zasługuje na 
uwzględnienie. 

§ 2.  

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3.  

O sposobie rozpatrzenia petycji  Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi wnoszącego. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Damian Smorz 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A968E4EB-4C24-4E22-8A5E-5BD8ED84DFBC. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

18 sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Gierałtowice wpłynęła petycja w sprawie utworzenia oddziałów 
zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy. 
Przewodniczący rady przekazał  ww. petycję do rozpatrzenia do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu 21 września 2022 r. po zapoznaniu się z przedmiotem 
petycji  ustaliła, co następuje: 

  - po przeprowadzonej analizie petycji wywnioskowano, iż w kwestii podjęcia działań w sprawie 
utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego 
polskiego mieszkańca gminy rada gminy nie może zająć pozytywnego stanowiska, gdyż rada działając 
w oparciu i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa  jest właściwa do podejmowania 
tylko takich uchwał w sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej, które mieszczą się w zakresie zadań 
i kompetencji tego organu. 

Komisja skarg, wniosków i petycji jednogłośnie wyraziła stanowisko, że petycja nie zasługuje na 
uwzględnienie. 

Rada Gminy Gierałtowice, podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, 
uznaje petycję w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni dla 
każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy za niezasługującą na uwzględnienie. 
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