
 

UCHWAŁA Nr XXXIX / 317 / 2022 

R a d y  G m i n y  K o m a ń c z a  

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 

 

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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) po zapoznaniu 

się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Komańcza –  

 

Rada Gminy Komańcza 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Rada Gminy Komańcza uznaje petycję wniesioną przez Fundację im. Nikoli Tesli  

za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i nie uwzględnia petycji. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej 

załatwienia 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) 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały  

nr XXXIX/317/2022  

Rady Gminy Komańcza 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

UZASADNIENIE 

 W dniu 22.12.2021 r. do Rady Gminy Komańcza wpłynęła petycja wniesiona przez 

Fundację im. Nikoli Tesli,  wzywająca Radę do podjęcia uchwał o treści wskazanej w petycji.  

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) została przekazana pod obrady Komisji 

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

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

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji badając petycję, doszła do przekonania, że Rada 

Gminy Komańcza, nie posiada prawnej możliwości realizacji przedmiotu proponowanej 

petycji. 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.). Zatem w opisanej 

sytuacji Komisja negatywnie opiniuje petycję, jako nieuzasadnioną. 

 Rada Gminy w pełni podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące 

sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji.  

 W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej 

petycji za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie.  
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