Projekt
z dnia 18 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr XXXI/230/2021
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji nr 7/2020
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku o petycjach (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Gminy Popielów rozpatruje negatywnie petycję nr 7/2020 i odmawia przyjęcia uchwały "W obronie
prawdy, godności i wolności człowieka", stanowiącej treść żądania wyrażonego w petycji.
§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§ 3.
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Popielów do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję
o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Joanna Widacha-Cichoń
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Uzasadnienie
Petycja nr 7/2020 dotycząca przyjęcia uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 21 grudnia 2020 r. w formie elektronicznej i została przekazana
do Biura Rady Gminy.
Następnie petycja była przedmiotem prac Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu
18 stycznia br., konsultacji z pozostałymi Komisjami w dniu 25 stycznia br. oraz dalszych prac w dniu
18 lutego br. W wyniku podjętych prac Komisja przygotowała i przyjęła w formie uchwały niniejszy
projekt uchwały, który został przedłożony Przewodniczącej Rady Gminy celem wniesienia na najbliższe
obrady sesji Rady Gminy.
Komisja stwierdziła, że petycja spełnia wymogi formalne. Komisja stwierdziła, że w treści petycji
został przedstawiony projekt uchwały, której przyjęcie jest przedmiotem petycji i zawartego w niej
żądania.
Po wnikliwej analizie przedstawionego przez wnoszącego petycję projektu uchwały "W obronie prawdy,
godności i wolności człowieka" Komisja stwierdziła, że żądanie przyjęcia uchwały w zaproponowanej
treści i formie, jest niemożliwe do zrealizowania oraz zawiera zapisy sprzeczne z polskim porządkiem
prawnym.
Komisja podkreśliła, że Rada Gminy działa na podstawie i w granicach prawa, w związku z czym może
podejmować uchwały w zakresie, w którym istnieje wyraźna delegacja ustawowa. Komisja zauważyła,
że projekt uchwały zawiera szereg postulatów wykraczających poza prawne ramy działania Rady Gminy,
w szczególności dotyczy spraw regulowanych na poziomie prawa powszechnie obowiązującego w drodze
ustaw i rozporządzeń.
Komisja stwierdziła, że główny postulat zniesienia obostrzeń nałożonych ustawami i rozporządzeniami
jest niezgodny z zasadami stanowienia prawa i obowiązującą hierarchią aktów prawnych, która wyklucza
uchylanie przepisów aktów wyższego rzędu przez akty niższego rzędu, do jakich zaliczane są akty prawa
miejscowego i inne uchwały.
Komisja zauważyła, że przywoływana przez wnoszących petycję Deklaracja ONZ o Prawach Ludności
Rdzennej nie może być samoistną podstawą, bez delegacji ustawowej, do przyjmowania na poziomie
gminy postulowanych regulacji.
Ponadto Komisja stwierdziła, że zastrzeżenie braku możliwości zaskarżenia uchwały jest sprzeczne
z polskim porządkiem prawnym i nie posiada podstawy prawnej.
W tym opisanym wyżej stanie faktycznym i prawnym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje
Radzie Gminy Popielów negatywne rozpatrzenie petycji i odmowę przyjęcia uchwały w brzmieniu
zaproponowanym w treści petycji.
Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
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