
RADA GMINY
38-530 ZARSZYN
woj. podkarpackie

UCHWAŁA Nr XLVII/357/2022 
Rady Gminy Zarszyn 
z dnia 13.04.2022 r.

w sprawie uznania za niewłaściwą do rozpatrzenia przez Radę Gminy Zarszyn petycję 
z dnia 04.03.2022 r. wniesioną przez Biuro Cechu Zdunów Polskich 
i przekazania jej według właściwości

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) oraz art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o petycjach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 870)

Rada Gminy Zarszyn 
uchwala, co następuje:

§1.

1. Postanawia uznać się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 04.03.2022 r. wniesionej 
przez Biuro Cechu Zdunów Polskich, w sprawie naprawy programów ochrony powietrza.

2. Postanawia przekazać petycję do rozpatrzenia zgodnie z właściwością: Sejmikowi 
Województwa Podkarpackiego.

3. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2 .

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zarszyn, zobowiązując go 
do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADA GMINY
38-530 ZARSZYN
woj. podkarpackie

Załącznik do Uchwały Nr XLVIU357/2022 
Rady Gminy Zarszyn 

z dnia 13.04.2022 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/357/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 13.04.2022 r. 
w sprawie uznania się niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 04.03.2022 r. wniesionej 
przez Biuro Cechu Zdunów Polskich i przekazania jej według właściwości

W dniu 04.03.2022 r. do Urzędu Gminy Zarszyn wpłynęła petycja z Biura Cechu 
Zdunów Polskich w interesie publicznym, której przedmiotem była naprawa programów 
ochrony powietrza przyjętych na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach petycja może 
być złożona w interesie publicznym. W myśl art. 2 ust. 3 w/w 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.

Według art 7 Konstytucji RP: „Organy władzy publicznej działają na podstawie 
i w granicach prawa.”. Należy podkreślić, iż podstawowymi aktami prawnymi regulującym 
i obowiązki radny gminy jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Organy 
jednostek samorządu terytorialnego mogą podejmować działania w sprawie na podstawie 
i w granicach przyznanego im prawa (upoważnienia). Jeżeli organ podejmuje działanie 
w sprawie, co do której przepis prawa wyraźnie lub pośrednio nie wskazuje jego właściwości, 
działanie takie stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu. Dodać wypada, iż nie jest 
dopuszczalne domniemanie kompetencji prawodawczych. Z istoty upoważnienia wynika, że 
musi być ono wyraźne, a nie tylko pośrednio wynikające z przepisów ustawowych. Wskazywać 
też winno organ administracji publicznej właściwy do wydania danego aktu normatywnego. 
Upoważnienie ustawowe określa materię, która ma być przedmiotem regulacji w drodze aktu 
prawnego i organy kompetentne do jego wydania.

W świetle powyższego należy wskazać, iż Rada Gminy Zarszyn nie posiada 
kompetencji do zmiany czy usunięcia uchwał organu stanowiącego innej jednostki 
organizacyjnej samorządu terytorialnego. W tym konkretnym przypadku zmiany przepisów 
może dokonać Sejmik Województwa Podkarpackiego i to on jest organem właściwym do 
rozpatrzenia decyzji.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach „1. Adresat petycji, 
który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, 
zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Wobec powyższego Rada Gminy Zarszyn, postanowiła jak w uchwale


