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UCHWALA NR LIII/252/2022
RADY POWIATU W GOLD API
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji i stworzenia przez Powiat

Gołdapski samorządowego

programu „KIEROWCA 500+".

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

samorządzi e

powiatowym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), oraz art. 9 ust. 2, art. 1O ust. 1 oraz art. 13 ustawy
z dnia 11 lipca 20 14 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się , co następuje:

§1

Rada Powiatu w Gołdapi , po zapoznaniu się ze stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
uznaje

petycję

z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie

samorządowego

programu „KIEROWCA 500+" za

w uzasadnieniu, stanowiącym

załączn ik

do

przyjęcia

bezzasadną

przez Powiat
z przyczyn

Gołdapski

określonych

uchwały.

§2
N iniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870).

§3
Wykonanie uchwały powierza się

Przewodniczącemu

Rady Powiatu w Gołdapi.

§4
Uchwała

wchodzi w życi e z dniem podjęcia i podlega

ogłoszeniu

w sposób zwyczajowo

przyjęty.

Przewodniczący

Rady Powiatu

w Go api

Alicja Anna Iwaniuk

Załącznik

do

Uchwały

Nr LIII/252/2022 r
Gołdapi

Rady Powiatu w

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2022 r. do Przewodniczącej Rady Powiatu w Gołdapi oraz do Starosty
Gołdapskiej
wnioskują

wpłynęła

Petycja Zjednoczenia

do Rady Powiatu o

samorządowego
mieszkańcom

pojazdów przez

podjęcie uchwały ,

„KIEROWCA 500 +" jako

Powiatu

chrześcijańskich

Gołdapskiego

której

narzędzia

Wnoszący petycję

rodzin.

treścią

przyjęcie

jest

programu

do corocznego zrekompensowania strat

zmuszonych do ponoszenia kosztów remontów swoich

bezczynność Zarządu

Powiatu w przeprowadzaniu kompleksowego remontu

dróg powiatowych.
Zgodnie z

definicją legalną

może być żądanie,

przedmiotem petycji

w

szczególności

zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygni ęc i a lub innego działania w sprawie dotyczącej
wnoszącego petycję, życia

podmiotu
ochrony w
petycji.

imię

dobra wspólnego,

Zatem w

świet le

wartości wymagającej

zbiorowego lub

mieszczących się

w zakresie

zadań

szczególnej

i kompetencji adresata

art. 2 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 20 14 r. o petycjach

/ Dz.U.20 l 8.poz.870. ze zmn./

można przyjąć, że

zawiera

żądanie podjęcia

prawnej

żądania mieszczącego się

przez organ

władzy

w zakresie

petycja stanowi takie
określonego

publicznej
zadań

wystąpienie,

co do

treści

które

i formy

i kompetencji jej adresata /tutaj rady

powiatu i starosty/.
każdym

Wniesienie petycji w
swojej
treśc i

właściwości .

przedmiotu

adresata,

/żądania/

właśc i wości

petycji z zakresem

z powierzonych mu

zadań

przedmiot petycji

mieści się

w zakresi e

do rozpatrzenia petycji /art.7 ust.2/ .

prawnych

nakazuj ących

program

ustawodawstwa

czy

też

zbadania

obowiązującego

miejscowej oraz rzeczowej

i kompetencji przypisanych

przedmiotem petycji. I tylko wtedy,

i kompetencji adresata, jest on podmiotem

Wnoszący petycję

uprawniających

samorządowy

zadań

będące

zadań

właści wym

przyjmującej

obowiązek

lub kompetencji /art.2 ust.3/. To badanie

polega zatem na ustaleniu, czy zakres

adresatowi na podstawie ustawy obejmuje sprawy
j eś li

na adresata

Celem uregulowania zawartego w art. 6 cyt. ustawy jest skorelowanie

wynikających

właściwośc i

nakłada

przypadku,

radę

„KIEROWCA

w RP, stwierdzam

że

sam nie

powiatu do

wskazał

podj ęcia

podstaw
uchwały

500 +". Na podstawie analizy
postulat

podjęcia uchwały

o

treści

zawartej w petycji nie
W

obowiązujących

mieści się

w zakresie

zadań

i kompetencji Rady Powiatu w

przepisach prawa brak bowiem delegacji

programów przez organy

samorządu

terytorialnego. Zasada

Gołdapi.

do tworzenia tego typu
praworządności po legająca

na przestrzeganiu prawa przez organy administracji publicznej , znajduje swe

pełne

umocowanie w art. 7 Konstytucji RP. W państwi e prawnym nie istnieje bowiem kategoria tzw.
swobodnego uznania administracji, rozumianej j ako zwolnienie organów
od

obowiązku powołania się

na

konkretną normę prawną

przy realizacji

tejże

zadań

adm inistracji

wyznaczonych

j ej przez prawodawcę.
Już

z tych

względów nal eży uznać, że

nie może zasługi wać na uwzgl ędnienie,

petycja wniesiona w dniu 21 lutego 2022 r.

gdyż w nioskowane w treśc i

petycj i działanie nie mieści

w zakresie kompetencj i Rady Powiatu. Brak j est podstawy prawnej do

podj ęci a

przez

Radę

Powiatu uchwały w sprawie programu „KIEROWCA 500 +".
Zgodnie z art.1 3 ustawy o petycj ach podmiot rozpatruj ący
wn oszący petycję

o sposobie jej

załatwienia

petycję

zawiadamia podmiot

wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej

albo za pomocą śro dków komunikacji elektronicznej.
Zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o petycjach, sposób
być

przedmiotem skargi a

także

załatwienia

petycj i me

nie należy do k ognicj i sądów administracyjnych.
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