UCHWAŁA NR XXXVIII/237/2021
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 grudnia 2020 r.
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 870) Rada
Miejska w Rzepinie uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Rzepinie po zapoznaniu się z treścią petycji z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia
uchwały „w obronie prawdy, godności i wolności człowieka”, oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji uznaje petycję z dnia 31 grudnia 2020 r. – za niezasadną,
§ 2. Uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzepinie do zawiadomienia wnoszącego petycje
o sposobie jej załatwienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej
Wioletta Nowak
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/237/2021
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 25 lutego 2021 r.
UZASADNIENIE UCHWAŁY
Do Rady Miejskiej w Rzepinie w dniu 4 stycznia 2021r. wpłynęła petycja z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską w Rzepinie uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności
i wolności człowieka.
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje między
innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach organem właściwym do rozpatrzenia petycji
jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do którego petycja została złożona.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzepinie skierował przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w celu jej rozpoznania i przygotowania projektu uchwały dla Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie jej
rozpatrzenia.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działając zgodnie z § 68 g Statutu Gminy Rzepin podczas posiedzenia
odbytego w dniu 20 stycznia 2021 r. dokonała analizy przedmiotowej petycji pod względem formalnym. Zostało
stwierdzone, że petycja spełnia wymagania formalne oraz została złożona w interesie publicznym. Na posiedzeniu
w dniu 17 lutego 2021 r. Komisja dokonała szczegółowej analizy żądań zawartych w petycji, w wyniku której
uznała, że podjęcie uchwały zgodnie z petycją wykracza poza kompetencje Rady Miejskiej w Rzepinie.
Petycja zwiera wezwanie do podjęcia przez Radę Miejską w Rzepinie 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 Miejską w Rzepinie zawieszenia działalności podmiotów wskazanych
w petycji, zniesienia przez Radę (na terenie gminy) obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. Zauważyć
należy, że zawarte tezy, które miałyby znaleźć się w uchwale naruszałyby obowiązujące przepisy prawa.
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 Miejskiej w Rzepinie. 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 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. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
zajęła stanowisko, by petycję z dnia 31 grudnia 2020r., uznać za niezasadną.
Rada Miejska w Rzepinie mając na względzie treść złożonej petycji, obowiązujące przepisy oraz ww.
stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje petycję z dnia 31 grudnia 2020 r. za niezasadną.
Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach.
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