UCHWAŁA NR XXV/158/2021
RADY GMINY ZBÓJNO
z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego - Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego, postanawia się nie uwzględnić petycji w sprawie uchwalenia uchwały w obronie
prawdy, godności i wolności człowieka, z uwagi na okoliczności wskazane w uzasadnieniu do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania wnoszącej petycję o sposobie jej
załatwienia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Pankiewicz
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie,
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 920) Rada Gminy podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencji Rady. W myśl art. 18b ust. 1 cytowanej ustawy Rada Gminy rozpatruje petycje składane przez
obywateli i w tym celu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji.
Zgodnie z § 72 Statutu Gminy Zbójno, stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/28/2019 w sprawie
statutu gminy Zbójno (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 892) po rozpatrzeniu skargi, wniosku lub
petycji, komisja przedkłada radzie projekt uchwały rady w sprawie rozpatrzenia danej skargi, wniosku lub
petycji wraz z jej uzasadnieniem, uwzględniający stanowisko komisji, zawierające krótki opis przedmiotu
sprawy, stwierdzenie co do zasadności lub niezasadności skargi lub wniosku albo propozycję w zakresie
dalszego procedowania w sprawie petycji.
Stosownie natomiast do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870)
petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten
organ. Z kolei zgodnie z art. 13 ust. 1 cytowanej ustawy podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot
wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej, albo za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
W dniu 21 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Zbójno wpłynęła petycja w sprawie podjęcia przez Radę
Gminy uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka. Petycję, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zamieszczono na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Zbójno. Petycja została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
W dniu 18 stycznia odbyło się posiedzenie w/w komisji, na którym członkowie komisji stwierdzili, że
zawarte w treści petycji wnioski dotyczące m.in. zniesienia na terenie gminy wszelkich obowiązujących
obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa, wprowadzenia zakazu wszelkiej dyskryminacji sanitarnej
obywateli gminy, gwarancji wszystkim obywatelom bezwarunkowego dostępu wszystkich ogólnych dóbr
publicznych w tym do służby zdrowia, szkolnictwa, kultury, itp., oraz do bezwarunkowej obsługi i pracy
w instytucjach i firmach państwowych i prywatnych na terenie gminy, nie zasługują na pozytywne
rozpatrzenie i rekomenduje się nieuwzględnienie petycji.
Petycja zwiera wezwanie do podjęcia przez Radę Gminy Zbójno uchwały o treści dokładnie określonej
w petycji. Podkreślenia wymaga, iż w treści petycji znajdują się daleko idące sugestie m. in. o konieczności
rozważenia przez Radę Gminy Zbójno zawieszenia działalności podmiotów wskazanych w petycji,
zniesienia przez Radę (na terenie gminy) obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią.
Zauważyć należy, że podjęcie uchwały o żądanej przez autora petycji treści, z uwagi na niektóre zawarte
w niej postulaty, stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa. Akt prawa niższego rzędu,
w tym przypadku uchwała Rady Gminy nie może zmieniać treści lub pozostawać w sprzeczności z aktem
prawa wyższego rzędu w randze ustawy lub rozporządzenia. Przepisy powszechnie obowiązujące na terenie
całego kraju, nie mogą być wyłączane na terenie jego części, np. na terenie gminy i to na mocy uchwały
organu stanowiącego gminy.
Ponadto art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z którym do właściwości rady gminy
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej
przewiduje domniemanie właściwości na rzecz rady gminy. Domniemanie to wskazuje z kolei wyłącznie na
pozycję rady gminy jako organu gminy, nie zawiera zaś normy o charakterze delegacyjnym.
W związku z powyższym kwestie poruszane w przedmiotowej petycji pozostają poza formalnymi
kompetencjami Rady Gminy Zbójno. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku naruszenia praw
podstawowych, a mianowicie osobistych, obywatelskich, politycznych, gospodarczych czy społecznych,
każdemu obywatelowi zagwarantowana jest konstytucyjna ochrona prawna. Indywidualni obywatele mogą
również kierować skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzeka w sprawach o łamaniu
praw obywatelskich i politycznych ustanowionych w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka
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i podstawowych wolności. Ponadto w szczególnych przypadkach, gdy państwo członkowskie
nie przestrzega prawodawstwa UE i narusza prawa jednostki, Komisja Europejska może również wnieść
sprawę przeciwko danemu państwu członkowskiemu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Mając powyższe na względzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 21 grudnia
2020 r. postanowiła rekomendować Radzie Gminy nieuwzględnienie petycji.
W związku z powyższym Rada Gminy Zbójno nie uwzględnia petycji z dnia 20 grudnia 2020 r.,
wniesionej Panią Teresę Garland, przedstawiającą się jako „Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” w sprawie
uchwalenia przez Radę Gminy Zbójno uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności
człowieka.
W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.
2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:
Przyjęcie uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu gminy.
3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
Nie ma obowiązku.
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