
UCHWAŁA NR XXX/304/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 12 maja 2021 r. 

w sprawie załatwienia petycji OR.152.5.2021 o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 870), 
uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się, że petycja wniesiona 2 marca 2021 w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu 
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego nie zasługuje na uwzględnienie. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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Uzasadnienie

W dniu 2 marca 2021 r. do Rady Miejskiej w Wołczynie wpłynęła petycja złożona za pośrednictwem poczty
elektronicznej przez Panią Teresę Garland w sprawie w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie przekazał w/w petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji w dniu 5 maja 2021 r.

Komisja w toku prowadzonego postępowania dokonała kontroli petycji pod względem formalnym, tj. czy
spełnia wymagania opisane w art. 4 ustawy o petycjach (t.j. Dz. u. 2018 r. Poz. 870) i uznała, że petycja spełnia
wymagania stawiane petycjom wnoszonym przez osoby fizyczne.

W dalszym postępowaniu Komisja stwierdziła, że zgodnie z ustawą o petycjach art. 2 ust. 3 „Przedmiotem
petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 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”.

Ponadto Komisja uznała, że organ uchwałodawczy gminy zobowiązany jest do działania na podstawie i w
granicach prawa, co oznaczałoby, że każda czynność podejmowana przez radę gminy powinna znajdować
podstawę w przepisach prawa. Zakres kompetencji rady gminy został szczegółowo zawarty w art. 18 ustawy
o samorządzie gminnym, który stanowi: ”Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej”.

Zdaniem Komisji żądanie zawarte w petycji wykracza poza zakres kompetencji rady gminy.

Wobec powyższego członkowie Komisji uznali, że treść zawarta w petycji nie zasługuje na uznanie.

Rada Miejska w Wołczynie popiera stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i postanawia jak wyżej.
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