UCHWAŁA NR XXV/122/2021
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z 20 grudnia 2020r.
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r.
poz. 713 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz.U.
z 2018r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu stwierdza się, że petycja Teresy Garland z 20 grudnia 2020r. nie zasługuje na
uwzględnienie z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Krzeszyce do zawiadomienia wnoszącego petycję
o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Żmijak
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Załącznik do uchwały Nr XXV/122/2021
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 9 lutego 2021 r.
Uzasadnienie
Dnia 20 grudnia 2020r. do Rady Gminy Krzeszyce wpłynęła petycja Teresy Garland w interesie publicznym.
Przewodniczący Rady Gminy Krzeszyce przekazał petycję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej analizy
i przygotowania stanowiska. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu dnia 28 stycznia 2021r.
przeprowadziła ocenę petycji i uznała, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji
określa ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 870). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww ustawy
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub
innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji
adresata petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że wnioskowane w treści petycji działanie nie mieści się w zakresie
kompetencji Rady Gminy. Zakres właściwości Rady Gminy określa m.in. art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.). Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym
daje uprawnienie Radzie Gminy do stanowienia w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady
gminy. W ocenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji taka podstawa prawna do podjęcia wnioskowanej uchwały
nie wynika z przepisów szczególnych, czego konsekwencją byłoby naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu
wyrażonej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997r nr 78 poz. 483 ze zm).
Kwestię wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997r. Powielenie zapisów Konstytucji RP stałoby w sprzeczności z § 137 i § 143 załącznika do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tj.
Dz.U. z 2016r. poz. 283). Uchwała winna regulować te zasady, które nie zostały uregulowane w obowiązujących
przepisach prawa, a ponadto zawierać zapisy stanowiące, a nie informujące o już istniejących normach prawnych,
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Powtórzenie regulacji ustawowych bądź też ich
modyfikacja oraz uzupełnienie o przepisy stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego jest
niezgodne z zasadami legislacji i stanowi wykroczenie poza zakres ustawowego upoważnienia.
Warto podkreślić, iż przestrzeganie zasad konstytucyjnych jest wymagane zarówno od obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej, organów administracji publicznej, jak i reprezentantów władzy ustawodawczej,
sądowniczej i wykonawczej. Gmina Krzeszyce jako jednostka samorządu terytorialnego wywiązuje się w sposób
właściwy z respektowania praw i obowiązków, dbając o wykonywanie zadań publicznych z uwzględnieniem
interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
Rada Gminy Krzeszyce powołała ze swojego grona Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, do której należy
opiniowanie petycji i przedstawienie propozycji stanowiska Rady w przedmiotowej sprawie, a zatem ustalenia
komisji Rada Gminy Krzeszyce uznaje za swoje.
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