UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się uznać petycję z dnia 20 grudnia 2020 r. złożoną przez Panią Teresę Garland dotyczącą
żądania podjęcia przez Radę Miasta Działdowo uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Działdowo, zobowiązując go do
poinformowania składającej petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Działdowo
z dnia....................2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 21 grudnia 2020 r. do Rady Miasta Działdowo wpłynęła petycja Pani Teresy Garland złożona
w interesie publicznym w zakresie uchwalenia przez Radę Miasta Działdowo uchwały dotyczącej obrony
prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium tutejszej gminy.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja
złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Jednocześnie ustawodawca w art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) wskazał, że organem wewnętrznym rady gminy uprawnionym do rozpatrzenia petycji
jest komisja skarg, wniosków i petycji. W myśl § 114e. ust. 1 pkt 4) Statutu Gminy-Miasto Działdowo,
komisja opracowuje projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji.
Przedmiotowa petycja w dniu 30 grudnia 2020 r. została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji celem jej rozpatrzenia.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu
sanitarnego w dniu 15 lutego 2021 r., podczas którego Komisja rozpatrzyła wniesioną petycję oraz
przygotowała projekt uchwały Rady Miasta Działdowo w przedmiotowym zakresie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała żądanie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Działdowo
dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka za niezasadne.
Żaden przepis rangi ustawowej nie daje podstawy, aby Rada Miasta Działdowo podejmowała uchwały
zawierające żądania kierowane wobec Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
Żadna ustawa nie daje też Radzie Miasta prawa do znoszenia obostrzeń związanych z epidemią choroby
COVID-19 wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Mając na względzie powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła decyzję o przedstawieniu
Radzie Miasta Działdowo projektu uchwały o uznaniu petycji Pani Teresy Garland w zakresie uchwalenia
przez radę uchwały dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka za bezzasadną.
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