
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 2022 r., poz. 559 z późn. 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 mieszkańców Osiedla Rzochów z dnia 23.10.2022 r. (data 
wpływu: 26.10.2022) w przedmiocie reasumpcji zbierania podpisów pod wnioskiem o odwołanie 
Rady Osiedla Rzochów lub uznania złożonego wniosku o odwołanie Rady Osiedla Rzochów za 
nieważny, 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 23 października 2022 r. (data wpływu: 26.10.2022 r.) mieszkańcy Osiedla Rzochów 
wystąpili do Rady Miejskiej w Mielcu z petycją w przedmiocie reasumpcji zbierania podpisów pod 
wnioskiem o odwołanie Rady Osiedla Rzochów lub uznania złożonego wniosku o odwołanie Rady 
Osiedla Rzochów za nieważny. U uzasadnieniu petycji wskazali, że brak jest protokołu ze spotkania 
mieszkańców osiedla, na którym podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury odwołania Rady 
Osiedla. Wskazano ponadto, że podpisy pod odwołaniem Rady Osiedla zbierano na listach bez 
odpowiedniego nagłówka informującego mieszkańców o celu zbierania podpisów. W dalszej części 
zarzucono, że nie wszystkie osoby widniejące na liście pod odwołaniem Rady Osiedla Rzochów są 
mieszkańcami tego osiedla. 

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

Osiedle Rzochów jest jednostką pomocniczą Gminy Miejskiej Mielec i na podstawie 
art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym działa w oparciu o statut osiedla 
Rzochów nadany uchwałą Nr XLIII/392/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 września 2014 r. 
(dalej: Statut). 

Zgodnie z §38 ust. 1 Statutu, odwołanie Rady w trakcie kadencji może nastąpić przez Radę 
Miejską na wniosek podpisany przez co najmniej 10% wyborców uprawnionych do głosowania 
w wyborach Rady. Inicjatorzy zbierania podpisów pod wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 są 
zobowiązani zawiadomić Radę Miejską o swoim zamiarze i dostarczyć podpisy w wymaganej ilości 
w terminie do 60 dni od daty zawiadomienia Rady Miejskiej. Stosownie do treści §38 ust. 3 Statutu 
Rada Miejska zawiadamia Radę Osiedla, której dotyczy wniosek o odwołanie, o złożeniu 
wymaganej ilości podpisów. Dalej przepis §38 ust. 4 Statutu stanowi, że Rada Miejska na 
najbliższym posiedzeniu odwołuje Radę Osiedla i wyznacza miejsce oraz termin ponownych 
wyborów. 

W dniu 13 września 2022 r. Rada Miejska w Mielcu została zawiadomiona o zamiarze 
wystąpienia przez mieszkańców osiedla Rzochów z wnioskiem o odwołanie Rady Osiedla Rzochów 
obecnej kadencji. W zawiadomieniu wskazano, że na zebraniu społeczności osiedla Rzochów, które 
odbyło się w dniu 10 września 2022 r. podjęta została decyzja o wszczęciu procedury odwołania 
obecnej Rady Osiedla Rzochów. 

W dniu 17 października 2022 r. inicjatorzy dostarczyli Radzie Miejskiej w Mielcu listy z podpisami 
osób popierających wniosek o odwołanie Rady Osiedla Rzochów i uzasadnieniem.  Listy 
z podpisami opatrzone zostały nagłówkiem „Lista mieszkańców Osiedla Rzochów popierających 
wniosek o odwołanie Rady Osiedla Rzochów”. 

Na podstawie danych z rejestru wyborców miasta Mielca ustalono, że według stanu na dzień 
17 października 2022 r. liczba wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Rady Osiedla 
Rzochów wynosi 826 osób. 10% z nich to 83 osoby. Pod wnioskiem o odwołanie Rady Osiedla 
Rzochów zostało złożonych 131 podpisów. Wobec powyższego Rada Miejska w Mielcu w oparciu 
o dane z rejestru mieszkańców miasta Mielca przekazane przez Prezydenta Miasta Mielca ustaliła, 
że spośród 131 podpisów, 118 zostało złożonych przez osoby uprawnione do głosowania 
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w wyborach Rady Osiedla Rzochów. Zatem wniosek o odwołanie Rady Osiedla Rzochów spełnia 
wymogi określone w §38 ust. 1 Statutu. 

Wobec powyższego, stosownie do treści § 38 ust. 3 Statutu, Rada Miejska w Mielcu zawiadomiła 
Radę Osiedla Rzochów o złożeniu wymaganej liczby podpisów pod wnioskiem o odwołanie tej 
Rady. W tym celu podjęła uchwałę Nr LIII/524/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie 
zawiadomienia Rady Osiedla Rzochów o złożeniu wymaganej liczby podpisów pod wnioskiem 
o odwołanie Rady Osiedla Rzochów. 

Z uwagi na fakt, że wniosek o odwołanie Rady Osiedla Rzochów został podpisany przez co 
najmniej 10% wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Rady, Rada Miejska w Mielcu 
stosownie do brzmienia §38 ust. 4 zobligowana jest do odwołania Rady Osiedla Rzochów obecnej 
kadencji. 

Organy jednostek samorządu terytorialnego rozpoznając żądanie w 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. Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska 
w Mielcu stwierdza, że nie posiada narzędzi i kompetencji służących sprawdzeniu poprawności 
zbierania podpisów pod wnioskiem o odwołanie Rady Osiedla Rzochów. Tym samym brak jest 
podstaw do stwierdzenia nieważności złożonego wniosku w sprawie odwołania Rady Osiedla 
Rzochów. 

Wobec powyższego Rada Miejska w Mielcu odmawia uwzględnienia petycji. 
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