UCHWAŁA NR XVII/227/21
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Negatywnie rozpatruje się petycję z dnia 23 lutego 2021 r. dotyczącą poparcia Rządu Tymczasowej
Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z przyczyn zawartych w uzasadnieniu,
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice do zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej rozstrzygnięcia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Łukasz Kamerduła
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Uzasadnienie
W dniu 2.03.2021 r. do Rady Gminy Bobrowice wpłynęła petycja z dnia 23.02.2021 r. w zakresie
rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
Petycja została zamieszczona na stronie BIP Gminy Bobrowice w zakładce PETYCJE.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał petycję do Komisji Skarg, wniosków i petycji celem
rozpatrzenia. Rozpatrzeniem petycji Komisja zajmowała się na posiedzeniu w dniu 16.04.2021 r.
Po zapoznaniu się z treścią petycji Komisja wnosi do Rady Gminy o negatywne rozpatrzenie uznając tym
samym, iż przedmiot petycji nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Komisja stwierdziła, że rada gminy może podejmować
uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Wszelkie zasady dotyczące określenia ustroju i funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej reguluje
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku sytuacji wskazanej w petycji (tj. braku prezydenta
oraz braku rządu) zastosowanie znajdują przepisy art. 131 oraz art. 154-158 Ustawy zasadniczej. Udzielanie
poparcia podmiotom, które nie posiadają żadnego umocowania prawnego do pełnienia funkcji
zarezerwowanych dla organów władzy państwowej jest niezgodne z prawem.
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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Sposób
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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