
UCHWAŁA NR XXV/160/2021 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 24 listopada 2020 r. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w związku 
z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 
Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za niezasadną petycję wniesioną w dniu 24 listopada 2020 r. w przedmiocie zamieszczenia 
na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Zawonia zakładki w temacie smog-niska emisja/redukcja 
emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do powietrza/edukacja/informacja/przeciwdziałania oraz w temacie 
procesu kontrolnego, jego skutków i anonimowego formularza zgłoszeniowego domostwa o podejrzeniu 
negatywnego wpływu na środowisko bezpośrednio do urzędu gminy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia, zobowiązując do 
poinformowania osoby wnoszącej petycję o sposobie załatwienia petycji poprzez przesłanie odpisu niniejszej 
uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady  
Gminy Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2020 r. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie
ePUAP do Urzędu Gminy Zawonia wpłynęła petycja w przedmiocie zamieszczenia na oficjalnej
stronie internetowej Urzędu Gminy Zawonia zakładki w temacie smog-niska emisja/redukcja
emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do powietrza/edukacja/informacja/przeciwdziałania oraz w
temacie procesu kontrolnego, jego skutków i anonimowego formularza zgłoszeniowego domostwa
o podejrzeniu negatywnego wpływu na środowisko bezpośrednio do urzędu gminy.

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zawonia
w dniu 14 stycznia 2021 r. Dokonując analizy petycji Komisja stwierdziła, że zgłoszony w petycji
postulat dotyczący podjęcia przez Radę Gminy Zawonia ww. działań nie należy do kompetencji
organu stanowiącego gminy. Wymaga bowiem zauważenia, że zgodnie z obowiązującymi
regulacjami prawnymi to organ wykonawczy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz w
szczególności wykonuje zadania określone w art. 30 oraz art. 31 ustawy o samorządzie gminnym.
Przy czym to organ wykonawczy decyduje o formie wykonania powierzonych mu zadań, a rada
gminy nie może nakazać organowi wykonawczemu stosowania konkretnych rozwiązań. Ponadto
tego rodzaju kompetencji nie przyznaje również radzie gminy przepis art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o
samorządzie gminnym. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 września 2017 r. w
sprawie o sygn. akt II GSK 3514/15 zajął stanowisko, że przepis art. 18 ust. 2 pkt 2 upoważnia
radę gminy do stanowienia o kierunkach działania wójta, a nie do określania form działania.
Przepis ten zezwala radzie gminy jedynie na stanowienie o kierunkach działania wójta, a więc
stanowi upoważnienie do wydawania aktów kierunkowych, wskazujących jedynie cele, priorytety
działania wójta, ale nie przesądzających, w jaki sposób oraz w jakich formach ma to działanie być
przez wójta podejmowane. Stanowienie na podstawie tego upoważnienia uchwały mogą mieć
jedynie charakter wewnętrzny, zawierając wytyczne lub zalecenia dla organu wykonawczego.
Mogą one określać strategię działania, wskazywać hierarchię priorytetów w zakresie realizacji
celów i zadań mieszczących się w zadaniach gminy, ale nie mogą wkraczać wprost w zakres
działania poszczególnych organów gminy. Podejmowane przez radę gminy na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 2 uchwały nie mogą wkraczać w zakres kompetencji należnych ustawowo wójtowi z
mocy ustawy, naruszałoby to bowiem ustawowy podział kompetencji pomiędzy organami gminy.

Rada Gminy Zawonia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Zawonia, przyjmuje za słuszną i własną wskazaną powyżej argumentację Komisji i tym samym
uznaje petycję z dnia 24 listopada 2020 r. za niezasadną.

Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji nie
może być przedmiotem skargi.
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