
                                                                                       

 

UCHWAŁA Nr XXIX/161 /21 

RADY GMINY KOBIELE WIELKIE 

z dnia  26 marca 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 lutego 2021 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 10 ust.  1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Petycję z dnia  24 lutego 2021 r. dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie opinii dotyczącej 

przeprowadzenia referendum ludowego w sprawie: 

-  wdrożenia Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland oraz 

- wdrożenia w Polsce ustroju Prezydencko-Ludowego 

uznaje za niezasadną, z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. O sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Rady Gminy          

Kobiele Wielkie zawiadomi wnoszącego petycję.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                Lech  Maks   

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr  XXIX/161/21 

Rady Gminy  Kobiele Wielkie 

z dnia  26 marca 2021r. 

 

 

 

Uzasadnienie 

Petycja w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego 

w sprawie: 

-  wdrożenia Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland oraz 

- wdrożenia w Polsce ustroju Prezydencko-Ludowego 

wpłynęła do Rady Gminy Kobiele Wielkie w dniu 24 lutego 2021 r. – pocztą elektroniczną –e mail. 

Po dokonaniu analizy przedmiotowej petycji uznaje się ją za niezasadną z niżej 

podanych przyczyn. 

Rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem 

w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych 

podmiotów (art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Żaden z przepisów ustawy 

o samorządzie gminnym, a w szczególności jej art. 7, nie obejmuje swym zakresem 

wskazywanych w petycji kierunków. 

Rada Gminy Kobiele Wielkie uznała więc, iż podjęcie uchwały zgodnej z treścią 

petycji wykraczałaby poza zakres zadań gminy, a zatem byłoby niezgodne z obowiązującym 

prawem.  

Organy władzy publicznej działają bowiem wyłącznie na podstawie i w granicach 

prawa, co oznacza, że mogą one podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im 

zezwala. Niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca, bazująca na szerokiej interpretacji 

zapisu art. 18 ust. 1 usg. Zauważyć także należy, że przepis art. 18 ust. 1 usg nie jest, zgodnie 

z utrwaloną w doktrynie i orzecznictwie linią interpretacyjną, samodzielnym przepisem 

kompetencyjnym. Uchwała podjęta wyłącznie na jego podstawie, również byłaby aktem 

podjętym bez podstawy prawnej, a więc niezgodnym z prawem.  

 

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie 

załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

 


