
UCHWAŁA NR RG.0007.236.2021 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

w sprawie nieuwzględnienia wniosku fundacji „Nowe Spektrum” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41a ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 3 ustawy o petycjach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 870) w związku ze 
Statutem Gminy Kobiór (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 23 poz. 371 ze zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

Nie uwzględnić wniosku fundacji „Nowe Spektrum” z dnia 10.09.2021 z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy tytułem załatwienia sprawy. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 13.09.2021 do Przewodniczącego Rady Gminy Kobiór wpłynęło pismo nazwane petycją z dnia 

10.09.2021 fundacji „Nowe Spektrum” reprezentowanej przez Pana Grzegorza Płaczka. Nadawca 

zawnioskował o odczytanie petycji na posiedzeniu Rady Gminy oraz przyjęcie przez Radę uchwały zgodnej 

z projektem ujętym w treści pisma. Przewodniczący odczytał petycję na Sesji w dniu 30.09.2021 oraz 

skierował ją do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy. 

Komisja rozpatrywała petycję na posiedzeniu w dniu 8.10.2021. Po dokonaniu analizy treści pisma Komisja 

ustaliła, że jest ono wystąpieniem z inicjatywą uchwałodawczą – wnioskiem o przyjęcie przez Radę Gminy 

uchwały zgodnej z projektem zawartym w treści pisma. Zgodnie z art. 3 Ustawy o Petycjach: „O tym, czy 

pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna”. 

Zgodnie z Regulaminem Rady Gminy Kobiór, stanowiącym załącznik do Statutu Gminy Kobiór, z 

inicjatywą uchwałodawczą mogą występować: „Wójt, Przewodniczący Rady, Komisja Rady oraz co 

najmniej 5-ciu radnych”. Regulamin nie przewiduje procedowania projektu uchwały przedstawionego przez 

inne osoby i podmioty. Wniosek nie jest także wystąpieniem z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, o 

której mowa w art. 41a ustawy o samorządzie gminnym. 

Komisja zwróciła także uwagę, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na 

podstawie i w granicach prawa. Ponadto, art. 171 ust. 2 Konstytucji mówi: „Organami nadzoru nad 

działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie 

spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe”. Zadania Gminy Kobiór związane z COVID-19 są 

podejmowane zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego. Rada Gminy nie może też regulować wskazanych 

w piśmie obszarów działalności jednostek organizacyjnych gminy, gdyż regulują je odrębne przepisy. 

W związku z powyższym Komisja zawnioskowała o nieuwzględnienie wniosku fundacji „Nowe Spektrum”. 

Rada Gminy na sesji w dniu 10.11.2021r. postanowiła na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie 

uwzględnić wniosku i podjęła uchwałę o nieuwzględnieniu wniosku z przyczyn podanych w niniejszym 

uzasadnieniu. 
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