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UCHWAŁA NR XX/.../2021 

RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja wniesiona w dniu 4 marca 2021 r. przez Panią Teresę Garland w sprawie 
poparcia przez Radnych Gminy Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o jej rozpatrzeniu oraz do prowadzenia korespondencji w tej sprawie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Uzasadnienie

W dniu 4 marca 2021 r. do Rady Gminy Stanisławów wpłynęła petycja z dnia 23 lutego
2021 r. Pani Teresy Garland w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 13 kwietnia
2021 r. Komisja dokonała kontroli petycji pod względem formalnym tj. sprawdzenia, czy spełnia ona
wymagania opisane w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).
W wyniku podjętych czynności ustalono, że złożona petycja spełnia wymagania formalne stawiane
petycjom wnoszonym przez osoby fizyczne. Została wniesiona w interesie publicznym. Komisja po
szczegółowym przeanalizowaniu petycji uznała, że kwestie w niej poruszone nie mieszczą się
w zakresie kompetencji Rady Gminy i jednocześnie uznała, że petycja nie zasługuje na
uwzględnienie.

Art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze
zm.) stanowi, że: „1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej". Wskazać należy, że niedopuszczalna jest jego
wykładnia rozszerzająca. W orzecznictwie oraz w doktrynie przyjmuje się, że przepis art.18 ust.1
u.s.g. daje podstawę do podjęcia uchwały przez radę gminy tylko wówczas, gdy istnieje konkretny
przepis prawa materialnego zobowiązujący do wydania takiej uchwały lub sprawa dotyczy materii
niemającej charakteru normatywnego np.o charakterze programowym, intencyjnym, pozostających w
granicach zadań gminy przewidzianych w przepisach prawa.

Biorąc pod uwagę treść złożonej petycji taki przypadek jednak nie występuje.
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