
UCHWAŁA NR XXXII/264/2021 
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie 
obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terenie Gminy Ustronie Morskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 z póz. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), uchwala się co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja z dnia 21 grudnia 2020 roku złożona przez Tymczasową Radę Stanu Narodu 
polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny w przedmiocie podjęcia uchwały przez Radę Gminy Ustronie 
Morskie w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka nie zasługuje na uwzględnienie. 

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

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego  Rady Gminy Ustronie Morskie  do zawiadomienia wnoszącego 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Grzywnowicz 
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Uzasadnienie

W dniu 21 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy Ustronie Morskie wpłynęła petycja złożona przez Tymczasową
Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny o uchwalenie w trybie pilnym przez Radę
Gminy Ustronie Morskie uchwały dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terenie Gminy
Ustronie Morskie. Petycję przekazano zgodnie z kompetencją do Rady Gminy Ustronie Morskie.

Na posiedzeniu w dniu 10.03.2021 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Ustronie Morskie
przeprowadziła analizę petycji i podjęła czynności wyjaśniające.

Wnoszący petycję wnioskują o podjęcie uchwały o proponowanej treści powołując się na Preambułę
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku nawiązując do wstępnych słów z Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka z 10 XII 1948 r. i Deklaracji o Prawach Ludności Rdzennej.

Przedmiotowa uchwała miałaby być „przepustką” dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w celu obrony
ich praw i ochrony niezbywalnych praw człowieka w związku z występującymi obostrzeniami związanymi
z pandemią koronawirusa. Uchwała oprócz zakresu realizacji dalszych obostrzeń, miałaby na celu
przeciwstawienie się dyskryminacji sanitarnej obywateli w instytucjach państwowych i prywatnych oraz
miałaby gwarantować wszystkim bezwarunkowy dostęp do wszystkich dóbr publicznych. Ponadto w przypadku
nie przestrzegania zapisów przedmiotowej uchwały wprowadzałaby sankcje karne w tym możliwość
zamknięcia i zawieszenia działalności instytucji.

Komisja nie znajduje argumentów i podstawy prawnej uzasadniających postulat przyjęcia uchwały o treści
proponowanej przez wnoszących petycję.

Rada Gminy jako organ władzy samorządowej działa na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Kompetencje rady określone są w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i na tej podstawie Komisja
nie znalazła odpowiednich zapisów umożliwiających podjęcia uchwały. Kwestia obrony i ochrony praw
człowieka znajduje swoje odzwierciedlenie w Konstytucji Rzeczypospolitej i należy do właściwości organów
państwowych, a nie samorządowych.

Mając powyższe na uwadze Komisja wyraża stanowisko o nie uwzględnieniu petycji w całości.

Rada Gminy po przeanalizowaniu zebranych w sprawie materiałów, jak również po wysłuchaniu wniosków
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła nie uwzględnić petycji w całości, podzielając i przyjmując za
własne ustalenia, argumentację oraz stanowisko przedstawione przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2018 r. poz. 870),
sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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