UCHWAŁA NR LI/366/22
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu
broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tekst jednolity
dz. U. z 2018r. poz. 870 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubsku uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z petycją w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej,
Rada Miejska w Lubsku postanawia rozpatrzeć petycję negatywnie, z przyczyn zawartych w uzasadnieniu 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

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku na posiedzeniu w dniu 22
sierpnia 2022r. zapoznała się z petycją i stwierdza, co następuje:
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz.
870 t.j.) 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.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022r. poz. 559 ze zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Ustawa
o samorządzie gminnym w art. 7 gdzie jest mowa o zadaniach własnych gminy oraz art. 18 ust. 1,
który stanowi, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy te wskazują, że rada gminy ma
kompetencje do podjęcia uchwały tylko wówczas, gdy wynika to wprost z przepisu prawa.
Natomiast żądanie wnioskodawcy nie znajduje odzwierciedlenia w konkretnym przepisie prawa.
Nie jest bowiem w kompetencji Rady zaopatrywanie lokalnej społeczności w broń, jej dystrybucja i
zakup. Kwestie obrotu bronią i zasad jej używania określają inne akty prawa, w tym ustawa o
broni, ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i akty te nie przewidują działalności gmin w zakresie
określonym w petycji.
Dodatkowo kwestia finansowania obronności państwa należy do zadań Państwa, za które
odpowiada.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu rozpatrzyła jednogłośnie petycję negatywnie.
Taką rekomendację komisja przedstawiła Radzie Miejskiej w Lubsku, celem dalszego
procedowania. Biorąc powyższe pod uwagę Rada postanawia uwzględnić opinie komisji i uznać
petycję za bezzasadną.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.

Sporządził: Bartosz Łapa
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