
UCHWAŁA NR LII.417.2023 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland w przedmiocie: „Upamiętnienia szóstej Rocznicy 
intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie- Łagiewnikach i potwierdzenia statusu cywilizacyjnego 

tutejszej gminy”. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023, poz. 40), 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 25 listopada 2022 roku 
w przedmiocie: „Upamiętnienia szóstej Rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie- 
Łagiewnikach i potwierdzenia statusu cywilizacyjnego tutejszej 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 załącznikiem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Rada Gminy jest zobowiązana  (po wysłuchaniu opinii 
Komisji Skarg i Wniosków) podjąć w nieniniejszej sprawie uchwałę. Rada Gminy działa w formie uchwał, 
przy czym określenie to oznacza tylko tyle, że chodzi o działanie (niekoniecznie rozstrzygnięcie) podjęte 
właśnie przez organ kolegialny. Zatem, pojęcie uchwały, należy odnosić do każdego działania Rady Gminy, 
niezależnie czy mamy tutaj do czynienia z działaniem władczym czy niewładczym.  
 Odnośnie do merytorycznego rozpoznania petycji nie zasługuje ona na uwzględnienie. Zgodnie z 
przepisem art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. 
poz. 840) 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. Wobec powyższego przedmiot petycji nie mieści się w kompetencjach 
Rady Gminy Kowala wynikających z ww. ustawy. Podjęcie uchwały w zaproponowanej treści nie znajduje 
również podstaw w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Rada Gminy jako organ 
stanowiący i kontrolny gminy, nie ma bowiem żadnych kompetencji do „potwierdzania statusu 
cywilizacyjnego gminy”. Natomiast, zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, 0rgany władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa. 

Ponadto, proponowana treść uchwały stanowi dyskryminującą ingerencję m.in. w poszanowanie godności 
jednostki oraz prawo do poszanowania życia prywatnego (preferuje określony model rodziny, religijności). 
Ponadto, stanowi ona bliżej nieokreśloną próbę wpływu na władzę wykonawczą (wskazywanie quasi 
wytycznych, które mają uzupełniać przepisy powszechnie obowiązujące). Art. 32 Konstytucji RP 
gwarantuje wszystkim równość traktowania przez władze publiczne. Nie oznacza to oczywiście 
jednakowego ukształtowania sytuacji prawnej wszystkich podmiotów prawa, ale wymaga, by wybór cechy, 
w oparciu o którą następuje różne traktowanie, nie miał charakteru indywidualizującego.  

 Co więcej, pismo Pani Garland nie stanowi także obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,o której 
mowa w art. 41a u.s.g. Po pierwsze, Wnioskodawczyni nie jest mieszkańcem Gminy Kowala. Po drugie, 
wniosek nie zebrał odpowiedniego poparcia mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do 
komunalnego organu stanowiącego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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