
UCHWAŁA NR xxllJl161l21
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 23 marca 2021r.

w sprawie rozpatrzenia petycji.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy zdnia8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz'U' z 2O20t. poz.7l3 , 2m.11 oraz art.gust.2ustawy zdnia ll lipca 20l4roku
o petycjach (Dz. U. z20I8 r. poz.870) Rada Gminy uchwala' co następuje:

$ 1' Postanawia się uznać Petycję Pani Teresy Garland, dotyczącą Żądania podjęcia
uchwały w obronie prawdy' godności i wolności człowieka zabezzasadną.

$ 2' Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia podmiotu
wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

$ 3. Uzasadnienie stanowi integralną częśćuchwały.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnic,rfkT,

Leszek Walczak

I Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz.U. z2O20r.poz.1378.



Uzasadnienie

Petyc-ia nr 612020 dotyczącapodjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności

człowieka wpłynęła w dniu 23 grudniaŻ)Z) r.

Petycja została ptzekazana Przewodniczącemu Rady Gminy i Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji w dniu 27 grudnia 2020r', celem zapoznania się z treścią Żądanta oraz

ustalenia terminu r ozp atr zenia.

Ze wzg\ędu na ogłoszony stan epidemii, posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji zostało zwołane zzachowaniem podwyzszonych zasad higieny ibezpieczeństwa na

dzien 18 marca 20ŻI r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu wdniu 18 marca br' rozpatrzyła

wniesioną petycję olaz opracowała projekt uchwały Rady Gminy Bartniczka w tym zakresie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała żądanie podjęcia uchwały w obronie

prawdy, godności i wolności człowieka za niezasadne. Żaden przepis rangi ustawowej nie

daje podstawy, aby Rada Gminy Bartniczka podejmowała uchwały dotyczące znoszenia

ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej.

Równiez inne Żądarlia co do treści postulowanej w petycji uchwały nie mają

jakichkolwiek podstaw prawnych. Podjecie uchwały w brzmieniu określonym w petycji

stanowiłoby naruszenie konstytucyjnej zasady praworządności zawartej w art. 7 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tą zasadą organy władzy publicznej działają na

podstawie i w granicach prawa.

Ppnadto na\eŻy także zalvłazyÓ, że zakazy wprowadzone w związku z epidemią,

jakkolwiek czasami uciązliwe i kontrowersyjne, mają na celu ochronę zdrowia mieszkańców,

do czego kaŻdy mieszkaniec Gminy Bartniczka ma prawo zgodnie z art. 68 ust. 1 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej .

Rada Gminy Bartniczka w pełni podziela stanowisko Komisji Skarg' Wniosków

i Petycji.


