UCHWAŁA NR XXXIII/256/2021
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 27 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.2020.713 t.j.
ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji Pani Teresy Garland z dnia 17 lutego 2021 roku dotyczącej wyrażenia przez
Radę Gminy opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Miedźna uznaje petycję za bezzasadną, z przyczyn określonych
w uzasadnieniu do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Miedźna, zobowiązując jednocześnie
do pisemnego zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna
Andrzej Kempny
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/256/2021
Rady Gminy Miedźna
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 17 lutego 2021 rok wpłynęła do Rady Gminy Miedźna petycja Pani Teresy Garland, dotycząca
wyrażenia przez Radę Gminy opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania
przez obywateli polskich akceptacji, jako woli narodu, nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju
prezydencko - ludowego dla Polski.
W czasie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które miało miejsce w dniu 2 marca 2021 r.
uznano, że przedmiot petycji jest niezasadny pod względem merytorycznym, ponieważ zakres
podejmowanego problemu nie mieści się w kompetencjach Rady Gminy.
Zaproponowane w petycji pytania referendum dotyczą spraw ogólnokrajowych, pozostających poza
zakresem właściwości i kompetencji Rady Gminy. Realizacja celu postulowanego w petycji mieści się
w zakresie kompetencji Sejmu, może on bowiem zarządzić referendum ogólnokrajowe w sprawach
o szczególnym znaczeniu dla państwa na podstawie art. 125 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym.
Z treści petycji wynika, iż wnosząca jest świadoma tych okoliczności, jednak domaga się podjęcia decyzji
przez Radę Gminy Miedźna.
W oparciu o powyższe uznaje się petycję jak w sentencji uchwały.
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