
Uchwała Nr XXIX/232/2021 

Rady Gminy Komańcza 

z dnia 23 marca 2021 r. 

 

 

w sprawie uznania petycji za niezasługujące 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 2020 r. poz.713 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.) Rada Gminy 

Komańcza uchwala, co następuje 

 

§ 1 

1. Po zapoznaniu się z: 

1) petycją nr 3 wniesioną przez Panią Marię Grabas jako przedstawiciela Stowarzyszenia 

„Jesteśmy u siebie” w dniu 23 lutego 2021r. o przyjęcie uchwały zawartej w treści petycji; 

2) petycją wniesioną przez Panią Teresę Garland w dniu 23 lutego 2021r. o opinię  

w przedmiocie zawartym w treści petycji; 

Rada Gminy Komańcza uznaje petycje za niezasługujące 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) 

 

 



UZASADNIENIE 

 W dniu 23.02.2021r. do Rady Gminy Komańcza wpłynęła petycja nr 3, podpisana przez 

Panią Marię Grabas jako przedstawiciela Stowarzyszenia zwykłego „Jesteśmy u siebie” (Łąka 

260h, 36-004 Trzebownisko) wzywająca Radę do podjęcia uchwały o treści wskazanej  

w petycji.  

 W dniu 23.02.2021r. do Rady Gminy Komańcza wpłynęła petycja Pani Teresy Garland 

wzywająca Radę do wyrażenia opinii w przedmiocie wskazanym w petycji. 

 Powyżej wymienione petycje stosownie do treści art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zostały przekazane pod obrady 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem ich rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Gminy 

opinii w przedmiocie określonym petycjami. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja 

uznała co następuje: 

 Petycja nr 3 wniesiona przez Panią Marię Grabias jako przedstawiciela Stowarzyszenia 

„Jesteśmy u siebie”, zawiera żądanie podjęcia uchwały przez Radę Gminy w przedmiocie 

opublikowania na stronie internetowej Gminy oraz zamieszczenia na terenie Gminy w formie 

plakatów treści uchwał wraz z załącznikami, podjętych na skutek realizacji żądania 

postulującego wyrażonego w treści petycji nr 1 i nr 2 przedłożonych uprzednio, w dniu 

23.02.2021r. przez postulującego. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji badając, wskazane wyżej petycje nr 1 i nr 2, doszła 

do przekonania, że Rada Gminy Komańcza, z uwagi na treść żądania zawartego w tych 

petycjach, nie może być ich adresatem i przedstawiła Radzie Gminy Komańcza wniosek  

o przekazanie petycji nr 1 i nr 2 wg właściwości organom właściwym do ich rozpatrzenia.  

W przypadku podjęcia przez Radę Gminy Komańcza uchwały stosownie do wniosku Komisji, 

żądanie zawarte w treści obecnie badanej petycji nr 3 staje się bezprzedmiotowe, z uwagi na 

brak uchwał, których publikacji i zamieszczenia żąda postulująca, a w konsekwencji faktyczny 

brak możliwości realizacji przedmiotu proponowanej petycją nr 3 uchwały. Zatem w opisanej 

sytuacji Komisja negatywnie opiniuje petycję nr 3 jako nieuzasadnioną. 

 Petycja Pani Teresy Garland wzywa Radę do wyrażenia opinii w przedmiocie 

przeprowadzenia referendum ludowego. Petycja zawiera szczegółowe uzasadnienie oraz 

proponowane pytania referendalne.  

 Na wstępie należy zauważyć, że petycja nie ma charakteru normatywnego, a jedynie 

przekaz intencyjny. Nie można jednak podzielić stanowiska postulującej w przedmiocie 

konieczności podjęcia uchwały opiniującej, bowiem w ocenie Komisji przede wszystkim brak 

jest ku temu podstawy ustrojowej do działania Rady Gminy w opisanym przez Postulującą 



zakresie. 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.) i brak jest  

w przedmiotowej regulacji upoważnienia organu stanowiącego gminy do opiniowania 

jakichkolwiek działań w zakresie referendum. 

 Wreszcie należy wskazać, że treść petycji wskazuje na ogólnopaństwowy charakter 

referendum, a ustrojowo jest to sprawa, która podlega regulacji przez organy konstytucyjne  

w ramach uprawnień nadanych im przez ustawę zasadniczą. W tym stanie rzeczy Komisja 

negatywnie zaopiniowała petycję jako nieuzasadnioną. 

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

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowych petycji. 

Z uwagi na tożsamy, formalnoprawny charakter rozstrzygnięcia wskazany we wnioskach 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy, stosownie do wniosku tej Komisji, Rada 

gminy Komańcza podjęła decyzję o łącznym rozpatrzeniu wszystkich petycji, wskazanych  

w sentencji niniejszej uchwały. 

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

petycji za niezasługujące na pozytywne rozpatrzenie.  
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