UCHWAŁA NR XXX/181/2021
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Borowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego złożonej przez Panią Teresę Garland o opinię w sprawie przeprowadzenia
referendum ludowego, Rada Gminy Borowie uznaje petycję za bezzasadną w całości.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Borowie zobowiązując go
do powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
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Uzasadnienie
W dniu 22 lutego 2021 r. do Rady Gminy Borowie wpłynęła petycja Tymczasowej Rady
Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego złożona przez Panią Teresę
Garland o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. Przewodniczący Rady Gminy
Borowie przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej
rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Gminy opinii w sprawie, której petycja dotyczy.
Komisja na posiedzeniu w dniu 18 maja 2021 r. rozpatrzyła powyższą petycję. W wyniku
dokonanej analizy i przedłożonych wyjaśnień Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, co
następujące:
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 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.
Przedmiot petycji nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy, określonych w art. 7
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.). Komisja
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 podmiotów (art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Rada Gminy Borowie nie posiada kompetencji do wypowiadania się w prawach
wykraczających poza zakres jej działania, a do takich zalicza się wskazane w petycji zagadnienia
dotyczące ustroju państwa oraz ordynacji wyborczej.
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. Dlatego Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.
Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Borowie w pełni podziela stanowisko
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji, ponieważ
przedmiot petycji w sposób oczywisty nie dotyczy zadań i uprawnień samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji za
bezzasadną w całości.

