
UCHWAŁA NR XVII/13/2021 
RADY GMINY WIELKIE OCZY 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Wielkie Oczy, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 16 grudnia 2020 r. złożoną w interesie publicznym przez 
Jacka Ćwięka reprezentującego fundację „Tradycyjne Podkarpacie”, wzywającą Radę Gminy Wielkie 
Oczy do podjęcia uchwały dotyczącej respektowania przez władze publiczne równego traktowania 
obywateli, w tym mieszkańców Gminy zgodnie z art. 32 Konstytucji RP, Rada Gminy postanawia 
uznać petycję za niezasadną. 

§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego petycję. 

§ 3. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   
Przewodniczący Rady 
Gminy Wielkie Oczy 

 
 

Zenon Kociołek 
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Uzasadnienie

W dniu 16 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy Wielkie Oczy, została złożona za pośrednictwem poczty
elektronicznej petycja w interesie publicznym wzywającej Radę Gminy Wielkie Oczy do podjęcia
uchwały dotyczącej respektowania przez władze publiczne równego traktowania obywateli, w tym
mieszkańców Gminy zgodnie z art. 32 Konstytucji RP.

Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy przekazał petycję do Komisji Skarg Wniosków i Petycji
oraz na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, została ona także
zamieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Wielkie Oczy.

Konstytucja RP gwarantuje każdemu prawo do składania petycji. Zgodnie z jej art. 63, każdy ma
prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą
do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi
przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Postępowanie petycyjne może być wszczęte wyłącznie na wniosek podmiotu, o którym mowa
w art. 2 ust. 1, czyli na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niebędącej
osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zaś zgodnie z art. 2 ust. 2 petycja może być złożona
w interesie publicznym, własnym lub w interesie innego podmiotu, za jego zgodą.

Nadawca petycji nie musi posiadać ani wykazywać interesu prawnego, z treści petycji powinien
jednak wynikać interes faktyczny, który wyznacza treść żądania jak stanowi art. 3 ustawy o petycjach.

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 wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących
się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. W art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach użyto
sformułowania "w szczególności", co wskazuje, że wymieniony w nim katalog spraw ma charakter
otwarty, wobec czego przedmiotem petycji może być również inne żądanie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - petycja złożona do organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (zwana dalej Komisją) na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2021 r.
dokonała analizy wniesionej petycji o raz oceny jej zasadności. Komisja stwierdziła, że Rada Gminy
nie posiada kompetencji do podejmowania uchwał, które wchodziły by w kompetencje aktów prawa
wyższej rangi. Dlatego też uznaje petycje za niezasadną.
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