
UCHWAŁA Nr XLVII / 394 / 2022 

R a d y  G m i n y  K o m a ń c z a  

z dnia 6 października 2022 roku 

 

w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi na działania patonaukowców  

modyfikujących genom różnych zwierząt. 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  

 

 

Rada Gminy Komańcza 

uchwala, co następuje: 

 

§1. Po zapoznaniu się z treścią skargi na działania patonaukowców modyfikujących genom 

różnych zwierząt postanawia się uznać skargę za niezasługującą na uwzględnienie. 

§2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza do powiadomienia 

wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Komańcza 

(-) 

mgr inż. Adam Pasiniewicz 
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE

Do Rady Gminy Komańcza wpłynęła skarga pana              na działania

patonaukowców modyfikujących genom różnych zwierząt.

Skarga stosownie do treści art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) została przekazana pod obrady Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia oraz przedstawienia opinii Radzie Gminy.

Po zapoznaniu się z przedmiotem skargi Komisja uznała, co następuje:

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta

i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym

celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Kwestie poruszone w rozpatrywanej skardze

nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Gminy Komańcza i jednocześnie nie zasługują

na uwzględnienie. Rada Gminy jako organ uchwałodawczy, zobowiązana jest do działania na

podstawie i w granicach obowiązującego prawa, co oznacza, że każda czynność podejmowana

przez Radę Gminy powinna znajdować podstawę w przepisach prawa. Biorąc więc pod uwagę

art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi cyt. „1. Do właściwości rady gminy

należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią

inaczej”, wskazać należy, że niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca. W orzecznictwie

oraz w doktrynie przyjmuje się, że przepis art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym daje

podstawę do podjęcia uchwały przez Radę Gminy tylko wówczas, gdy istnieje konkretny

przepis prawa materialnego zobowiązujący do podjęcia takiej uchwały lub sprawa dotyczy

materii niemającej charakteru normatywnego np. o charakterze programowym, intencyjnym,

pozostających w granicach zadań gminy przewidzianych w przepisach prawa. Oceniając treść

złożonej skargi stwierdzić należy, że taki przypadek w niniejszej sprawie nie występuje.

W związku z powyższym Komisja stwierdza, że Rada Gminy Komańcza nie ma podstawy

prawnej do rozpatrzenia skargi na „działania patonaukowców modyfikujących genom różnych

zwierząt”, w związku z czym skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Rada Gminy Komańcza w pełni podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej skargi i uznaje za uzasadnione

podjęcie uchwały uznającej skargę za niezasługującą na uwzględnienie.
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