
UCHWAŁA NR XXXVII/267/22 
RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia 26 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2, 10 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 16 sierpnia 2022 r. petycja o utworzenie na terytorium gminy, 
zmilitaryzowanego oddziału Samoobrony Gminnej oraz zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego 
mieszkańca nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Sposób rozpatrzenia petycji znajduje się w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/267/22 

Rady Gminy Jemielnica 

z dnia 26 września 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 16 sierpnia 2022 r. do Urzędu Gminy wpłynęła drogą elektroniczną petycja Tymczasowej Rady 
Stanu Narodu POlskiego - Społecznego Komitetu KOnstytucyjnego  o utworzenie na terytorium gminy, 
zmilitaryzowanego oddziału Samoobrony Gminnej oraz zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego 
mieszkańca. 

Zgodnie ze Statutem Gminy Jemielnica petycja została niezwłocznie przekazana przez Przewodniczącego 
Rady Gminy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Gminy 
proponowanego sposobu jej rozpatrzenia. Odwzorowanie cyfrowe petycji zostało zamieszczone na stronie 
internetowej Gminy Jemielnica. 

W dniu 14 września 2022 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano analizy 
petycji. Komisja w pierwszej kolejności podjęła czynności formalne mające rozstrzygnąć czy złożona 
petycja spełnia wymagania określone w art. 4 ustawy o petycjach. W wyniku podjętych czynności ustalono, 
że petycja spełnia wymagania formalne stawiane petycjom tzn. zawierała oznaczenie podmiotu wnoszącego 
petycję, miejsce zamieszkania podmiotu wnoszącego petycję, oznaczenie adresata petycji (Wójt Gminy), 
wskazanie przedmiotu petycji, a także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Petycja 
nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Brak podpisu pod petycją nie jest jednak 
przesłanką do pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Przesłankami tymi są zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870), brak oznaczenia podmiotu wnoszącego 
petycję i brak wskazania miejsca zamieszkania podmiotu wnoszącego petycję. 

Ustawa o petycjach w art. 2 ust. 3 stanowi, że 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 wymagających szczególnej ochrony w imię dobra 
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

Zdaniem radnych, członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji petycja nie spełnia wymogów 
stawianych petycji ponieważ zakres żądania wykracza poza zakres zadań i kompetencji zarówno Wójta 
Gminy jako organu wykonawczego jak i rady gminy jako organu stanowiącego i kontrolnego gminy i nie 
zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Organy władzy 
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Nie ma obecnie w obiegu prawnym żadnych ustaw, 
rozporządzeń ani żadnych innych aktów prawnych, które pozwalałyby gminie utworzyć zmilitaryzowane 
odziały Samoobrony Gminnej oraz zakupić broń dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy. 
Urząd Gminy nie dysponuje też informacjami o cyt. „emerytowanych oficerach i podoficerach Wojska 
Polskiego i innych emerytach służb mundurowych”, których miałby poinformować cyt. „by nie wyjeżdżali 
jako najemnicy w celach zarobkowych na Ukrainę, lecz by sobie przypomnieli,  że są Polakami". 

Rada Gminy Jemielnica podzielając stanowisko przedstawione przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
uznała, że złożona petycja ze względów opisanych wyżej nie zasługuje na uwzględnienie. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 10BB2B74-A766-4B95-A73F-2F40D71F1B92. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Uzasadnienie


		2022-09-26T00:00:00+0200
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




