
UCHWAŁA NR XVII/126/2021
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie uznania petycji za bezzasadną

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
713 z późn. zm.) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy 
Tarnawatka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez Pana Piotra Sterkowskiego w dniu 14 grudnia 2020 r., 
dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne wszelkie działania władz międzynarodowych, 
krajowych i lokalnych wykluczające mieszkańców gminy Tarnawatka z powodów rasowych, religijnych, 
medycznych czy sanitarnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Tarnawatka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
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Uzasadnienie

Pan  Piotr  Sterkowski  zam.  w  Warszawie,  pismem  z  dnia  14  grudnia  2020  roku,
złożonym poczta  elektroniczną,  skierował  do Rady Gminy Tarnawatka petycję  w sprawie
podjęcia  uchwały  dotyczącej  uznania  za  niedopuszczalne  wszelkie  działania  władz
międzynarodowych, krajowych i lokalnych wykluczające mieszkańców gminy Tarnawatka z
powodów  rasowych,  religijnych,  medycznych  czy  sanitarnych.  Ponadto  wnioskowana
uchwała  powinna  zawierać  zobowiązanie  rządu RP do uzyskania,  ze  strony producentów
szczepionki  przeciwko  chorobie  SARS-CoV-2,  pisemnej  gwarancji  poniesienia  wszelkich
kosztów  prawnych  i  finansowych  w  przypadku  wystąpienia  niepożądanych  odczynów
poszczepiennych.

Petycja  została  skierowana  do  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji  Rady  Gminy
Tarnawatka,  która  rozpatrzyła  ją  na  posiedzeniu  w  dniu  19  stycznia  2021.  Komisja
stwierdziła, że petycja spełnia wymogi formalne wskazane w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca
2014 o petycjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 870). Rozpatrując ją merytorycznie Komisja wzięła
pod uwagę fakt, że zgodnie z cyt. wyżej ustawą przedmiotem petycji może być żądanie, w
szczególności,  podjęcia  rozstrzygnięcia  lub  innego  działania  w  sprawie  dotyczącej  życia
zbiorowego  lub  wartości  wymagających  szczególnej  ochrony  w  imię  dobra  wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Zgodnie z art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn.
zm.) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy,  o  ile  ustawy  nie  stanowią  inaczej.  Przedłożona  przez  wnioskodawcę  propozycja
uchwały nie zawiera podstawy prawnej jej podjęcia. Powołanie na art. 63 Konstytucji RP nie
daje  takiego  uprawnienia,  gdyż  nie  może  stanowić  samodzielnej  podstawy  prawnej
rozstrzygnięcia.  Przepisy ustrojowe samorządu gminnego nie zawierają postanowień, które
można byłoby uznać za podstawę działania wskazanego przez wnioskodawcę. Podjęcie zaś
uchwały bez podstawy prawnej zawsze skutkuje stwierdzeniem jej nieważności przez organ
nadzoru. W tej sytuacji Komisja zawnioskowała o uznanie petycji za bezzasadną.

Rada Gminy Tarnawatka zaakceptowała wniosek Komisji skarg, wniosków i petycji
zgadzając się w pełni z przedstawionymi w nim argumentami.
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