
UCHWAŁA NR 286/XXXV/2021 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r 
poz. 1372) w związku z art. 9 ust 2 i art 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 870) Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 10 września 2021 r. przez pana G.P.1) w sprawie procedowania 
w gminie uchwały gwarantującej równość wszystkich obywateli wobec prawa oraz wykluczającej segregację 
i dyskryminację w obrębie gminy Konopiska, Rada Gminy Konopiska nie popiera petycji z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu.  

§ 2. Uzasadnienie rozpatrywanej petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 

 

 
1) wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach 
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Załącznik do uchwały Nr  286/XXXV/2021 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 10 września 2021 r. do Rady Gminy Konopiska wpłynęła petycja pana G.P.                        

w sprawie procedowania w gminie uchwały gwarantującej równość wszystkich obywateli wobec 

prawa oraz wykluczającej segregację i dyskryminację w obrębie gminy Konopiska. 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do zawartego w petycji postulatu. 

Komisja po zapoznaniu się z treścią petycji zaproponowała, aby Rada Gminy Konopiska nie 

poparła petycji i w tym zakresie rada gminy akceptuje i podziela stanowisko komisji. 

Zgodnie z definicją legalną, zawartą w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, 

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 jej adresata. Zgłoszone przez pana G.P.                     

w petycji z dnia 10 września 2021 r. żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Gminy Konopiska 

uchwały mającej na celu zapewnienie wszystkim obywatelom równość wobec prawa, 

zapobieganie wykluczeniu i segregacji oraz dyskryminacji w obrębie gminy Konopiska.  

W swojej petycji autor powołał się na art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi:  

„1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 

publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym                               

z jakiejkolwiek przyczyny.” 

Należy podkreślić, iż Konstytucja RP to akt prawny, który posiada najwyższą moc prawną.  

Przyjmuje się, że skoro równość i zakaz dyskryminacji mają wartość konstytucyjną, nie ma 

potrzeby ponawiania tych zapisów w treści uchwały Rady Gminy Konopiska. 
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