
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.  

1. Po rozpatrzeniu petycji Wójta Gminy Solina z dnia 13 września 2022 r. w przedmiocie poparcia 
starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora 
Solińskiego i Myczkowieckiego, odmawia się uwzględnienia petycji. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

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 13 września 2022 r. Wójt Gminy Solina wystąpił do Rady Miejskiej w Mielcu z petycją 
w sprawie poparcia starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie 
oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego. 

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

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870 – 
dalej: „ustawa”), petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę 
organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem 
wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej 
w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. 

Z istoty prawa do petycji wynikającego z art. 63 Konstytucji RP wynika, iż jest to prawo człowieka 
służące ochronie interesów znajdującej się poza strukturą władz publicznych. Skoro prawo petycji jest 
prawem jednostki, to nie może przysługiwać organom władzy publicznej, a tym samym organom 
samorządu terytorialnego, Podmioty realizujące funkcje władzy publicznej nie mogą zatem korzystać 
z prawa do petycji (art. 63 Konstytucja RP red. Safjan/Bosek 2016, wyd. 1/Florczak – Wątor). 
W niniejszej sprawie podmiotem wnoszącym „petycję” jest Wójt Gminy Solina, a więc organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, co w świetle powyższych rozważań prowadzi do 
wniosku, iż złożone pismo nie może zostać zakwalifikowane jako „petycja” w rozumieniu ustawy. 

Ponadto, jak stanowi art. 2 ust. 3 ustawy 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. 

W zakresie zadań i kompetencji rady gminy jako adresata „petycji” mieszczą się, zgodnie 
z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wszystkie sprawy pozostające 
w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do zakresu działania gminy należą 
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów (art. 6 ust. 1 u.s.g.). Wobec powyższego kompetencje rady gminy odnoszą się do 
określonych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. Tymczasem przedmiotem „petycji” jest 
poparcie starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy 
Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego. 

Wobec powyższego żądanie „petycji” nie dotyczy spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, a zatem 
nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady Miejskiej w Mielcu. 
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