
UCHWAŁA NR XXIV.141.2021 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji  

 

 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 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zaopiniowaniu petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Jeleniewo, Rada Gminy Jeleniewo postanawia nie uwzględnić petycji o opinię w sprawie 

przeprowadzenia Referendum Ludowego wniesionej w dniu 22 lutego 2021 roku przez Teresę 

Garland. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo do poinformowania 

wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 

  



        Załącznik 

        do Uchwały XXIV.141.2021 

        Rady Gminy Jeleniewo  

        z dnia 23 kwietnia 2021r. 

 

UZASADNIENIE 

 W dniu 22 lutego 2021 r. do Rady Gminy Jeleniewo wpłynęła petycja z dnia  

20.02.2021 r. w zakresie rozpatrzenia petycji o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia 

Referendum Ludowego. Zgodnie ze Statutem Gminy Jeleniewo petycja była rozpatrywana na 

posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 23 kwietnia 

2021 r.  

            Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Jeleniewo w toku prowadzonego 

postępowania stwierdziła, że rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań 

gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na 

rzecz innych.  Żaden z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, a w szczególności art. 7, nie 

obejmuje swym zakresem działań o które wnioskuje w swojej petycji Wnioskodawca. Tak 

podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy, a zatem byłaby niezgodna z 

obowiązującym prawem. Organ władzy publicznej działa wyłącznie w ramach i w granicach 

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

zezwala. 

            Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią 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 doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. 

 


