
UCHWAŁA NR XVI/496/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie uznania swojej niewłaściwości i przekazania petycji M.L. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Elblągu uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji M.L. złożonej w dniu 
12 stycznia 2021 r. z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. W części wskazującej na działania organizacji pozarządowych godzące w interes budżetu Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego petycję przekazuje się do rozpatrzenia według właściwości 
Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Elblągu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu 

 
 

Antoni Czyżyk 
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Załącznik do uchwały Nr XVI/496/2021 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 18 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 12 stycznia 2021 r. do Rady Miejskiej w Elblągu wpłynęła petycja M.L. dotycząca wystąpienia 
w ramach posiadanych kompetencji z działaniami mającymi na celu usunięcie patologicznych stosunków, jakie 
istnieją pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Elblągu, a Marszałkiem Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Petycja została także przesłana do Prezydenta Miasta Elbląg, Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Elblągu, Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych, Fundacji Elbląg, Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rady Organizacji Pozarządowych 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Posła na Sejm IX Kadencji Moniki Falej, organizacji pozarządowych 
z regionu Warmii i Mazur. 

Autor M.L. prosi Radę Miejską w Elblągu o podjęcie uchwały potępiającej wszelkie działania organizacji 
pozarządowych, godzące w interes budżetu Marszałka Województwa, która umożliwi Prezydentowi Miasta 
Elbląg wyłączenie organizacji prowadzących tego typu działania z procesu wsparcia pochodzącego ze środków 
publicznych. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 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 adresata petycji. 
Z art. 2 ust. 1 wymienionej ustawy wynika, że petycja może być złożona do organu władzy publicznej, a także 
do organizacji lub instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi 
z zakresu administracji publicznej. O tym, czy pismo jest petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma 
zewnętrzna, co stanowi art. 3 ustawy o petycjach. 

Żądanie skierowane przez Wnoszącego nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji organu stanowiącego, 
dotyczy bowiem budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego – Województwa, na który Rada Miejska 
w Elblągu, jako organ stanowiący nie ma wpływu. Rada nie ma również wpływu na dotacje, jakie otrzymują 
organizacje pozarządowe, działające w Elblągu z budżetu Województwa. Rada Miejska w Elblągu nie posiada 
zatem kompetencji do podjęcia uchwały, której przedmiotem będzie stworzenie regulacji umożliwiających 
Prezydentowi Miasta wyłączenie organizacji ze wsparcia środkami publicznymi Województwa. Działanie 
organów samorządu terytorialnego opiera się na zasadzie legalności, a zatem winno mieć umocowanie 
w określonych przepisach prawa. Żaden przepis prawa nie stanowi podstawy do podjęcia przez organ 
stanowiący uchwały o treści wskazanej przez wnoszącego. 

Uwzględniając powyższe, pismo zawierające petycję złożone przez Wnoszącego należy przekazać 
Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego do rozpatrzenia, w części wskazującej na działania 
organizacji godzące w interes budżetu Marszałka Województwa. Natomiast w części dotyczącej podjęcia 
uchwały, której przedmiotem będzie stworzenie regulacji umożliwiających Prezydentowi Miasta Elbląg 
wyłączenie ze wsparcia organizacji podejmujących opisane przez wnoszącego działania Rada Miejska uznaje 
się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji. 

W związku z powyższym należało rozstrzygnąć jak w uchwale. 

Pouczenie: 
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Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

   

   
Przewodniczacy Komisji 
skarg, wniosków i petycji 

 
 

Marek Osik 
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