
UCHWAŁA NR XLVI.384.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 21 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony 
Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022, poz. 559 ze zm.), art. 9 ust. 2, 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018, poz. 870) oraz §41 załącznika nr 1.1 
do statutu Gminy Kowala przyjętego uchwałą nr XXXVI.285.2021 Rady Gminy Kowala z dnia 19 listopada 
2021 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2021 r. poz.10404) Rada Gminy Kowala, uchwala co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez Teresę Garland w dniu 17 sierpnia 2022 roku 
w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego 
rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kowala zobowiązując do 
powiadomienia wnoszącego o sposobie załatwienia petycji poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz 
z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870 t.j.) 
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.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 
ze zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Artykuł 7 ustawy o samorządzie gminnym określa 
zadania własne gminy, natomiast art. 18 ust. 1 stanowi, że do właściwości rady gminy należą wszystkie 
sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy te wskazują, że 
rada gminy ma kompetencje do podjęcia uchwały tylko wówczas, gdy wynika to wprost z przepisu prawa. 
Natomiast żądanie wnioskodawcy nie znajduje odzwierciedlenia w konkretnym przepisie prawa. Nie jest 
bowiem w kompetencji Rady zaopatrywanie lokalnej społeczności w broń, jej dystrybucja i zakup. 
Dodatkowo kwestia finansowania obronności państwa należy do zadań Państwa, za które odpowiada.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 19 września 2022 r. uznała petycję za 
bezzasadną.  

Jednocześnie wskazuje się, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie 
może być przedmiotem skargi. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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