
UCHWAŁA NR XXXIII/214/2021 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) oraz uchwałą nr XXX/196/2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji dotyczących tej samej sprawy, Rada Gminy Zawonia uchwala, co 
następuje. 

§ 1. Uznaje się petycję wielokrotną w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały dotyczącej 
stanowienia prawa miejscowego w zakresie polityki przestrzennej w oparciu o zasadę zgodności z prawem 
i równego traktowania mieszkańców wspólnoty samorządowej za niezasadną i odmawia się podjęcia 
wnioskowanej w petycji wielokrotnej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE

W dniu 09 sierpnia 2021 r. wpłynęło do Rady Gminy Zawonia 13 petycji z dnia 09 sierpnia
2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały dotyczącej stanowienia prawa
miejscowego w zakresie polityki przestrzennej w oparciu o zasadę zgodności z prawem i równego
traktowania mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Następnie w dniu 10 sierpnia 2021 r. wpłynęły do Rady Gminy Zawonia dwie kolejne
petycje w tożsamej sprawie, tj. petycja z dnia 08 sierpnia 2021 r. i petycja z dnia 10 sierpnia 2021 r
Uchwałą nr XXX/196/2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 sierpnia 2021 r. zarządzono łączne
rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna) zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach.

Stosowanie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłoszono okres oczekiwania na dalsze
petycje przez dwa miesiące licząc od daty ogłoszenia, tj. do dnia 27 października 2021 roku. We
wskazanym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęły do Rady Gminy Zawonia kolejne petycje.

W dniu 15.11.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji mające na
celu rozpatrzenie złożonych petycji (petycji wielokrotnej). Zgodnie z § 63 ust. 3 Statutu Gminy
Zawonia, po rozpatrzeniu przez Komisję złożonych petycji (petycji wielokrotnej) Komisja Skarg
Wniosków i Petycji przedstawiła Radzie Gminy Zawonia proponowany sposób załatwienia petycji
i w tym zakresie przyjęła opinię o następującej treści: „Uchwała Rady Gminy nie może regulować
jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała jako istotnie
naruszająca prawo jest nieważna. Organ stanowiący gminy nie posiada upoważnienia do
modyfikowania przepisów ustawowych, modyfikowania bądź uzupełniania uzupełnienie przez
przepisy stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego jest niezgodne z zasadami
legislacji i stanowi wykroczenie poza zakres ustawowego upoważnienia. (por. rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 20 sierpnia 2021 r.).”

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w związku z powyższą oceną złożonych petycji
(petycji wielokrotnej), jako proponowany Radzie Gminy Zawonia sposób załatwienia petycji
wskazała: uznanie przez Radę Rady Gminy Zawonia złożonej petycji wielokrotnej za niezasadną i
odmowę podjęcia wnioskowanej w petycji wielokrotnej uchwały.

Rada Gminy Zawonia, po zapoznaniu się z ww. opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
przyjmuje za słuszne i własne ustalenia oraz argumentację Komisji i tym samym uznaje petycję
wielokrotną za niezasadną i odmawia podjęcia wnioskowanej w petycji wielokrotnej uchwały.
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