
Uchwała Nr XXXII/262/2021 

Rady Gminy Komańcza 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) Rada Gminy Komańcza uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Po zapoznaniu się z petycją wniesioną przez mieszkańców miejscowości Komańcza w dniu  

1 czerwca 2021 r. w sprawie naprawy drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 564, postanawia 

przekazać petycję organowi właściwemu do jej rozpoznania – Wójtowi Gminy Komańcza. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wnoszących petycje o treści uchwały, powierza się 

Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Komańcza 

(-) 

mgr inż. Adam Pasiniewicz 
(Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 W dniu 01.06.2021 r. do Rady Gminy Komańcza wpłynęły petycja mieszkańców 

miejscowości Komańcza w sprawie remontu drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 564. 

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) została przekazana pod obrady Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Gminy opinii  

w przedmiocie określonym petycją. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja uznała, 

co następuje: 

 Należy zauważyć, że kompetencje rady gminy, jako organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego – gminy, określa precyzyjnie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.). 

 Petycja mieszkańców miejscowości Komańcza zawiera prośbę wystosowaną do Rady 

Gminy Komańcza w sprawie naprawy drogi gminnej o numerze ewidencyjnym nr 564. 

 Jednakże zarówno wskazany art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, jak i przepisy innych aktów o randze ustawy nie przyznają radzie gminy kompetencji 

do wykonywania zadań, które zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy określone są, jako zadania 

własne gminy. Do tych zadań należą m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 

organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym). Z kolei art. 

19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

470) stanowi, iż zarządcą drogi gminnej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja wskazuje, że Rada Gminy nie może być 

adresatem przedłożonej petycji. 

 Po zapoznaniu się z powyższymi ustaleniami Rada Gminy w pełni podziela stanowisko 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

 Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz.870) 

adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia 

petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 

 W związku z tym, że Rada Gminy jest organem kolegialnym, dla której zastrzeżoną 

formą prawną działania jest uchwała, realizacją kompetencji określonej w art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach będzie uchwała Rady Gminy Komańcza w sprawie 

przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia – Wójtowi Gminy Komańcza. 
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