
UCHWAŁA NR XXXI/234/2021 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 870), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji Pani Teresy Garland z dnia 23 lutego 2021 r. o poparcie Rządu 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z przyczyn 
wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania osoby wnoszącej 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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Uzasadnienie

W dniu 23 lutego 2021 r. do Rady Gminy Bierawa została złożona za pośrednictwem poczty
elektronicznej petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Petycja została zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz skierowana do komisji ds. skarg, wniosków i petycji.

Komisja na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2021 r. po przeanalizowaniu treści petycji nie
znalazła podstaw do jej uwzględnienia i poparcia działań Komitetu w żądanej treści.

Komisja ustaliła, że przedmiot petycji nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy,
określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, ze zm.). Żądanie to nie mieści się również w zakresie zadań i kompetencji Rady
Gminy, jako adresata petycji (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile
przepisy ustaw nie stanowią inaczej. Z kolei art. 6 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, że do zakresu
działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone
ustawami na rzecz innych podmiotów.

Organ władzy publicznej może działać wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza,
że może on podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im zezwala.

Wobec powyższego Rada Gminy nie może poprzeć Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Rada Gminy podzieliła w tym względzie
stanowisko komisji ds. skarg, wniosków i petycji i uznała skarga za niezasługującą na
uwzględnienie.

Pouczenie: zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może
być przedmiotem skargi.
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