UCHWAŁA NR XVI.123.20
RADY GMINY KALINOWO
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym „W obronie prawdy,
godności i wolności człowieka”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
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 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rady Gminy Kalinowo uchwała, co następuje:
§ 1.
1. Po zapoznaniu się z petycją „W obronie prawdy, godności i wolności
człowieka” Rada Gminy Kalinowo uznaje petycję za nie zasługującą
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 Kalinowo.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Głębocki

Załącznik do uchwały Nr XVI.123.20
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 grudnia 2020r.

Uzasadnienie
W dniu 20 grudnia 2020 roku do Rady Gminy Kalinowo wpłynęła petycja
„Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Komitetu Konstytucyjnego” złożona
w interesie publicznym w zakresie uchwalenia przez Radę Gminy Kalinowo uchwały
dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium
tutejszej gminy.
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(dalej u.s.g.) petycja trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej
rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Gminy Kalinowo opinii w sprawie, której
petycja dotyczy. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji uznała, co następuje:
Artykuł

18

u.s.g.

ustanawia

domniemanie

właściwości

rady

gminy

we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie
stanowią inaczej. Domniemanie właściwości rady gminy obejmuje wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania gminy poza sprawami, o których mowa w art. 30 ust.
2 i art. 39 u.s.g. oraz sprawami należącymi „z mocy ustaw szczególnych
do właściwości innych organów samorządowych lub państwowych albo organizacji
społecznych,

w

szczególności

związków

zawodowych.

Poza

właściwością

uchwałodawczą rady znajdują się również sprawy ogólnokrajowe, np. ustrój państwa
lub jego podział terytorialny. Jeżeli chodzi o zadania organizacyjne o charakterze
zewnętrznym to obejmują one: podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań,
o których mowa w art. 8 ust.2 i 2a u.s.g. (art. 18 ust. 2 pkt 11 u.s.g.); podejmowanie
uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego majątku (art. 18 ust. 2 pkt 12 u.s.g.); podejmowanie uchwał
w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych
i regionalnych (art. 18 ust. 2 pkt 12a u.s.g.).
Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż kwestie poruszane w petycji nie
mieszczą się w zakresie kompetencji rady gminy. Równocześnie, w przypadku
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praw

politycznych,

podstawowych,

gospodarczych

czy

a
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społecznych,

osobistych,
każdemu

obywatelskich,
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zagwarantowana jest konstytucyjna ochrona prawna. Indywidualni obywatele mogą
również kierować skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzeka
w sprawach o łamanie praw obywatelskich i politycznych ustanowionych
w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka 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 na uwadze powyższe Komisja popiera m.in. działania służące
mieszkańcom w walce z koronawirusem, ale nie widzi uzależnienia oraz konieczności
podjęcia w tym zakresie uchwały przez Radę Gminy Kalinowo.
Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Kalinowo w pełni
podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu
rozpatrzenia przedmiotowej petycji. W związku z powyższym, uzasadnione jest
podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji za nie zasługującą na pozytywne
rozpatrzenie oraz nieuwzględnienie postulatów zgłoszonych w treści ww. petycji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Głębocki

