
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 870) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Wolność z siedzibą 
w Rzeszowie w dniu 29 listopada 2021 r. w przedmiocie odczytania petycji na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej w Mielcu oraz przyjęcia uchwały w brzmieniu zaproponowanym w treści petycji, 
odmawia się uwzględnienia petycji. 

§ 2.  

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mielcu. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 29 listopada 2021 r. Stowarzyszenie Inicjatywa Wolność z siedzibą w Rzeszowie 
wystąpiło do Rady Miejskiej w Mielcu z petycją w przedmiocie odczytania petycji na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej w Mielcu oraz przyjęcia uchwały w brzmieniu zaproponowanym w treści 
petycji. 

Rada Miejska w Mielcu po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła 
odmówić uwzględnienia przedmiotowej petycji. 

Organy jednostek samorządu terytorialnego rozpoznając żądanie petycji zobowiązane są do 
działania na podstawie i w granicach prawa. Wynika to z wyrażonej w art. 7 Konstytucji zasady 
legalizmu i zasady praworządności. Każda czynność podejmowana przez organ stanowiący gminy 
powinna więc znajdować podstawę w przepisach prawa. Przedmiot uchwały musi mieścić się 
w kompetencjach gminy i jej organu stanowiącego, określonych przez ustawy oraz dotyczyć spraw 
właściwych dla potrzeb społeczności lokalnych. Tak też orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Krakowie w wyroku z dnia 24 października 2017 r. III SA/Kr 397/17, cyt.: "Zgodnie z zasadą 
praworządności, organom władzy publicznej wolno tylko tyle, na ile pozwalają przepisy prawa. 
Organy władzy publicznej nie mogą domniemywać swych kompetencji. Kompetencje organów 
muszą jasno i jednoznacznie wynikać z przepisów ustaw. Rada gminy jest władna podjąć uchwałę 
tylko na podstawie i w granicach prawa. Wprawdzie zgodnie z art. 6 u.s.g. do zakresu działania 
gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz 
innych podmiotów, ale przepis ten nie zawiera żadnego domniemywania zadań lub kompetencji 
na rzecz samorządu gminnego. Wyraźnie bowiem w tym przepisie jest mowa o "sprawach 
publicznych o znaczeniu lokalnym", a sprawą publiczną jest tylko taka sprawa, którą samorządowi 
przekaże ustawodawca w ustawie. Zgodnie z fundamentalną zasadą decentralizacji zawartą 
w art. 15 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, samorząd terytorialny wykonuje jedynie 
zadania przekazane mu ustawowo i nie ma prawa do samodzielnego kreowania dla siebie zadań 
publicznych. Realizacja zadań gminy zawsze następuje w ramach ustawowo przypisanych organom 
gminy kompetencji." 

Biorąc pod uwagę cytowany wyżej wyrok Rada Miejska w Mielcu stwierdza, że żądanie objęte 
petycją wykracza poza zakres spraw określonych w art. 6 ust. 1 oraz 7 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym. Kwestie związane z konsekwencjami Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 
leżą poza zakresem działania Rady Miejskiej i nie mogą być przedmiotem uchwały. 

Wobec powyższego Rada Miejska w Mielcu odmawia uwzględnienia petycji. 
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