UCHWAŁA NR XIX/138/2021
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie uznania petycji T. G. za niezasługującą na uwzględnienie
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 870), uchwala się co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 21 grudnia 2020 r. petycja zatytułowana jako wniosek o podjęcie
przez Radę Gminy Mieleszyn uchwały nie zasługuje na uwzględnienie, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mieleszyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/138/2021
RADY GMINY MIELESZYN
Z DNIA 12 MARCA 2021 R.
W dniu 21 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy w Mieleszynie wpłynęła petycja zaadresowana do
Przewodniczącego Rady Gminy Mieleszyn.
Petycja zawierała wniosek o podjęcie uchwały przez Radę Gminy Mieleszyn o treści wskazanej w tej
petycji.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycje złożone do organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego jest rozpatrywany przez ten organ. Jednocześnie ustawodawca w art. 18 b ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym zdecydował, że organem wewnętrznym Rady uprawnionym do wydania opinii
w sprawie jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mieleszyn. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach 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.
W związku z tym, że otrzymana petycja spełnia wymogi określone w w/w ustawie o petycjach
postępowanie w sprawie jej rozpatrzenia zostało podjęte. Petycja została celem zaopiniowania przekazana do
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która w dniu 10 lutego 2021 r. po zbadaniu i przeprowadzeniu analizy
przedmiotowej petycji uznała ją jednogłośnie za bezzasadną.
Mając na uwadze treść petycji należy uznać zawarte w niej żądanie za niezasadne, bowiem Rada Gminy
nie ma możliwości znoszenia obostrzeń wprowadzonych przez Rząd w związku z pandemią, o których mowa
w petycji. Pomimo, iż do zadań własnych Gminy, określonych w artykule 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym można zaliczyć także ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak
kwestie związane z wpływaniem na Rząd co do znoszenia obostrzeń związanych z pandemią, czy też znoszenie
tych obostrzeń samodzielnie przez Gminę, co stanowi przedmiot wystąpienia do Rady z całą pewnością
nie mieści się w zakresie jej kompetencji, w związku z czym nie może być przedmiotem jej działań.
Przedłożona propozycja uchwały nie zawiera również podstaw prawnych, które miałyby uprawniać Radę
do jej podjęcia, a przepisy ustawy samorządowej nie wskazują także takiej podstawy. Rada nie może natomiast
podjąć uchwały bez podstawy prawnej, gdyż stanowiłoby to istotne naruszenie prawa skutkujące nieważnością
takiej uchwały.
W związku z powyższym petycję należy uznać za niezasadną.
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