UCHWAŁA NR XVI/218/21
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r.
poz. 870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Negatywnie rozpatruje się petycję wzywającą Radę Gminy Bobrowice do podjęcia uchwały
dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka.
2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji jest zawarte w załączniku do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice do zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Łukasz Kamerduła
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Uzasadnienie
Petycja, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, złożona do organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, jest rozpatrywana przez ten organ.
W dniu 28 grudnia do Rady Gminy Bobrowice wpłynęła petycja od pani Teresy Garland złożona
w imieniu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
w sprawie podjęcia w trybie pilnym uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności
człowieka na terytorium tutejszej gminy informując, iż dyskryminacja sanitarna obywateli, w tym ze
względu na: zaszczepionych i niezaszczepionych, na noszących maseczki i nie noszących maseczek, na
płacących gotówką i płacących kartami płatniczymi czyli bezgotówkowo itp. jest na terenie naszej gminy
zabroniona i będzie karalna.
Przewodniczący skierował przedmiotową petycję do Komisji Skarg, wniosków i petycji. Rozpatrzeniem
petycji Komisja zajmowała się na posiedzeniu w dniu 14.02.2021 r. i 12.03.2021 r.
Petycja została zamieszczone na stronie BIP Gminy Bobrowice w zakładce PETYCJE.
Po zapoznaniu się z treścią petycji Komisja wnosi do Rady Gminy o negatywne rozpatrzenie uznając tym
samym, organ, jakim jest rada gminy, podejmując przedmiotową uchwałę, działałaby bez umocowania
prawnego, naruszając nie tylko przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ale jednocześnie
art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy działają na podstawie i w granicach prawa. W sferze
prawa publicznego obowiązuje zasada: "co nie jest prawem dozwolone, jest zakazane". Organom jednostek
samorządu terytorialnego wolno bowiem jedynie to, na co zezwalają ustawy, mogą działać tylko tam i o
tyle, o ile prawo je do tego upoważnia. Jeżeli organ administracji publicznej podejmuje działanie w sprawie,
co do której przepis prawa nie wskazuje jego właściwości, działanie takie stanowi naruszenie
konstytucyjnej zasady legalności.
Realizacja Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji ONZ o Prawach Ludności Rdzennej, Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. w szczególności artykułów: art. 1, art. 2, art. 4, art. 13, art. 15, art. 17,
art. 20, art. 21, art. 30, art. 38, art. 39, art. 47, art. 51 pkt 1, art. 60, art. 63, art. 68, art. 82 – nie mieści się
w zakresie zadań gminy.
Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art.13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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