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ZAWIADOMIENIE
o sposobie załatwienia petycji

Na  podstawie  art.13  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  petycjach  (Dz.  U  

z  2018  r.  poz.  870)  zawiadamiam,  że  petycja  złożona  18  sierpnia  2022  r.  w  sprawie 

„ Utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego 

rdzennego polskiego mieszkańca gminy”, została rozpatrzona negatywnie.

Na podstawie art.6.1. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j.  

Dz.U. z 2022 r. poz. 559,583,1005, 1079, 1561) informuję, że do zakresu działania gminy 

należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu  lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz 

innych  podmiotów.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Siewierz  realizuje  zadania  wynikające  

z przepisów prawa zgodnie z zakresem swoich kompetencji. 

Zgodnie z zapisem art  37 oraz art.  38 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.  o Obronie  

Ojczyzny (Dz. U z 2022 r. poz. 655 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz nie jest 

uprawniony  do  określenia  składu  bojowego  poszczególnych  elementów  Sił  Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyslokacji jednostek wojskowych.

Natomiast kwestia zakupu przez Gminę broni dla każdego jej mieszkańca nie może 

być zrealizowana z uwagi na fakt, iż na posiadanie broni i amunicji do tej broni zgodnie z art. 

9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955, z 2022 r.  

poz.275) : „ Broń palną i amunicję do tej broni, z wyłączeniem przypadków, o których mowa 

w art. 11, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze 

względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego 

podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji(…)”.
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 Wobec powyższego wskazać należy, iż Burmistrz nie jest organem właściwym do 

podjęcia działań, o których mowa w w/w petycji.

Na  podstawie  art.  65  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  petycja  zostanie 

przesłana drogą elektroniczną, zgodnie z właściwością  na adres Kancelarii Sejmu RP.

Otrzymują:

1. Pani Teresa Garland ul. Żwirki i Wigury 13 a,  skr. pocz. 88  32-050 Skawina

2. Kancelaria Sejmu RP ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa 

3. a/a
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