UCHWAŁA NR XXX/243/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym (Dz.U.2020r.,
poz.713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Petycję dotyczącą poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego, pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Artur Bondarenko
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UZASADNIENIE

Dnia 2 marca 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Lubsku wpłynęła petycja TYMCZASOWEJ
RADY STANU NARODU POLSKIEGO SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY,
reprezentowaną przez Teresę Garland, dotycząca „poparcia przez gminę Lubsko TYMCZASOWEJ
RADY STANU NARODU POLSKIEGO SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY .
Petycja następnie w dniu 3 marca została skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji
w Lubsku.
W dniu 12 kwietnia 2021 roku Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu komisji
pochyliła się nad petycją i dokonała jej analizy:
1. Komisja zapoznała się z treścią powyższego pisma.
2. Komisja uznała, że pozostawia się petycję bez rozpatrzenia, ponieważ żądania zawarte
w treści petycji nie mieszczą się w zadaniach gminy i ustawowych kompetencjach Rady Miejskiej
w Lubsku. Głosami na stan 5 radnych w Komisji obecnych 4 radnych, 4 głosy za. Zgodnie z art.2
ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) 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. Z art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach wynika, że petycja może być
złożona do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z
wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Zgodnie z definicją petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera podjęcie przez organ
władzy publicznej określonego co do treści formy prawnej żądania, mieszczącego się w zakresie
zadań i kompetencji jej adresata. Zgłoszone w petycji z dnia 2 marca 2021 roku żądanie dotyczy
podjęcia przez Radę Miejską w Lubsku uchwały odnośnie ochrony i obrony prawdy, godności,
które to prawa gwarantuje nam Konstytucja RP. Podniesione w piśmie kwestie należą do zadań i
kompetencji Sejmu RP.
W odniesieniu do petycji- tak jak w przypadku innych podań- organy muszą przestrzegać z
urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich
kompetencjach.
Związku z powyższym pismo z dnia 2 marca 2021 roku zostaje zostawione bez
rozpatrzenia.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.

Sporządził: Karol Łyczko Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w
Lubsku

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B12DAA7E-1DC0-4A7E-AB6B-EE3BF3884423. Podpisany

Strona 1

