
UCHWAŁA NR XLVII/679/2022 
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia zmilitaryzowanej samoobrony 
gminnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Rada 
Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją pani XX w sprawie utworzenia oddziałów 

zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego 

mieszkańca Gminy, postanawia się o jej nieuwzględnieniu z przyczyn określonych 

w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik do powiadomienia 

wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski 
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Uzasadnienie 
 do uchwały nr XLVII/679/2022 
Rady Miasta i Gminy Kórnik 

z dnia 31 sierpnia 2022 r.  
 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia zmilitaryzowanej samoobrony 
gminnej  

 
W dniu 16 sierpnia 2022 r. wpłynęła petycja złożona przez panią XX 

reprezentującą Komitet Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet 
Konstytucyjny w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i 
zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca Gminy. 

 
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

petycja trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz 
przedstawienia Radzie Miasta i Gminy Kórnik opinii w sprawie, której petycja dotyczy.  
  W myśl § 109 Statutu Miasta i Gminy Kórnik, uchwalonego uchwałą nr 
XVIII/210/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 stycznia 2020 r. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Kórnik rozpatruje wstępnie przekazaną jej 
przez Przewodniczącego Rady petycję, a uchwałę Komisji, stanowiącą propozycję 
rozstrzygnięcia w zakresie rozpatrzenia petycji przewodniczący Komisji przekazuje 
bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady – celem ostatecznego załatwienia przez Radę.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2022 r. 
uznała niniejszą petycję za niezasadną, gdyż zgodnie z aktualnie obowiązującym 
prawem nie ma możliwości, aby każdy mieszkaniec posiadał broń. Podstawowym aktem 
prawnym regulującym prawo do posiadania broni palnej jest ustawa o broni i amunicji z 
1999 r. Prawo do posiadania broni nie należy w polskim systemie prawa do kategorii 
praw i wolności osobistych obywatela, gdyż jest to uprawnienie ściśle reglamentowane. 

Zgodnie z 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 adresata petycji. Zgodnie 
z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 
inaczej.  

W ocenie radnych Rady Miasta i Gminy Kórnik, po zapoznaniu się z opinią 
Komisji SWiP Rady, brak podstaw prawnych do uwzględnienia przedmiotowej petycji.  

 
 

 Przewodniczący Rady  
Miasta i Gminy Kórnik 
Adam  Lewandowski 
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