
UCHWAŁA NR XXVII/264/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie petycji OR.152.7.2020 w zakresie podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności 
człowieka 

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. Nie uwzględnia się petycji wniesionej w dniu 21 grudnia 2020 r. w sprawie pilnego podjęcia uchwały 
dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium Gminy Wołczyn. 

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

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wołczynie na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2021 r.
rozpatrywała wniesioną 21 grudnia 2020 r. petycję dotyczącą pilnego podjęcia uchwały Rady Miejskiej
w Wołczynie ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium Gminy Wołczyn.

Komisja w toku prowadzonego postępowania stwierdziła, że pismo spełnia wymagania opisane
w art. 4 ustawy o petycjach (t.j. Dz. u. 2018 r. poz. 870).

W dalszej kolejności stwierdzono, że 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. Biorąc pod uwagę żądanie wyrażone
w petycji, zdaniem organu stanowiącego nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji. Podjęta tak uchwała
byłaby niezgodna z obowiązującym prawem.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art.13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) i zostanie ona
doręczona wnoszącemu petycję.
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