
UCHWAŁA NR XIX/141/2021
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 26 marca 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.) i 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 Panią Teresę Garland, Pana Marka Krasnopolskiego i Pana 
Piotra Smolanę w dniu 2 marca 2021r., dotyczącą poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk

Id: QRWQH-QJFQT-GMCIK-PWIHI-CKKLQ. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

2 marca 2021 roku do Urzędu Gminy Tarnawatka wpłynęła petycja Teresy Garland,
Marka  Krasnopolskiego  i  Piotra  Smolany  dotycząca  poparcia  Rządu  Tymczasowej  Rady
Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Petycja  została  skierowana  do  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji  Rady  Gminy
Tarnawatka, która rozpatrzyła ją na posiedzeniu w dniu 17 marca 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. 2020 poz. 713) 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. 4 pkt 1 i 2 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 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 i uznała petycję za bezzasadną.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Kazimiera Mańdziuk
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