
UCHWAŁA NR XXXIV/225/2022 
RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia 16 września 2022 r. 

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15,  art.18b ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. 
poz.870) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Petycję z dnia 16 sierpnia 2022 r. dotycząca utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony 
Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy uznaje się za bezzasadną 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania podmiotu wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Damian Ledwig 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/225/2022 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 16 września 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 16 sierpnia 2022 r. do Urzędu Gminy w Zębowicach wpłynęła petycja, która została następnie 
przekazana do rozpatrzenia przez Radę Gminy Zębowice w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy Zębowice 
uchwały w zakresie: utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego 
rdzennego polskiego mieszkańca gminy. Podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 
14 września 2022 r. Radni podjęli debatę w tym zakresie. W wyniku dyskusji stwierdzono, że: 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z treścią petycji ustaliła, że zgodnie 
z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 roku poz. 870) 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. 

Komisja po przeprowadzonej analizie stanu faktycznego i prawnego stwierdziła, że petycja nie powinna być 
rozpatrywana przez Radę Gminy Zębowice, bowiem do kompetencji jej należy podejmowanie uchwały 
w granicach obowiązującego prawa, dla realizacji zadań gminy wynikających z art. 7 i art. 18 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w sprawach publicznych o zakresie lokalnym. 

Zgodnie z art. 37 oraz art.38 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 655 z późn. zm) Rada Gminy nie jest uprawniona do określenia składu bojowego poszczególnych 
elementów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyslokacji jednostek wojskowych. 

Natomiast kwesta zakupu przez gminę broni dla każdego jej mieszkańca nie może być zrealizowana z uwagi 
na fakt, że na posiadanie broni i amunicji do tej broni zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni 
i amunicji (DZ.U. z 2020 r., poz. 955 z późn.zm.) wymagane jest uzyskanie pozwolenia na broń po spełnieniu 
warunków wskazanych w art. 10 cytowanej ustawy. Powyższa petycja powinna być skierowana do 
Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Zatem jeśli żądanie zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady Gminy Zębowice, to nie może 
też być przedmiotem jej działań. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Zębowice po rozpatrzeniu złożonej petycji i zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną. 
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