
UCHWAŁA NR XXVII/273/21 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 8 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 713 z późn zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2018r. poz 
870) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się petycję z dnia 21.12.2020r. za bezzasadną. 

§ 2. Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Branice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Branice 

 
 

Bogusława Dyląg 
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UZASADNIENIE

W dniu 21.12.2020r. do Urzędu Gminy Branice wpłynęła petycja skierowana do Rady

Gminy Branice przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny.

W petycji wnioskodawca w interesie publicznym wnosi o podjęcie uchwały o obronie prawdy,

godności i wolności człowieka w związku z ograniczeniami nałożonymi po ogłoszeniu stanu epidemii na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – COVID19.

Z uwagi na ograniczenia w działaniu Urzędów, a tym samym organów samorządowych

spowodowanych wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, przedmiotowa

petycja została przekazana w dniu 28.12.2020r. przez przewodniczącą Rady Gminy Branice do Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji.

Po wnikliwej analizie przedmiotowej petycji w dniu 28.12.2020r., komisja stwierdziła, iż

organy państwa na bieżąco wprowadzają rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom

związanym z epidemią COVID-19. Decyzje te podejmowane są na szczeblu centralnym a tym samym

organy samorządowe nie posiadają kompetencji do ich negowania lub zmiany. W związku z powyższym

w chwili obecnej nie ma podstaw do zmian w zakresie prawa miejscowego, z uwagi na fakt, iż poruszana w

petycji tematyka regulowana jest aktami prawa wyższego rzędu.

W związku z powyższym należało uznać petycję za bezzasadną.
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