UCHWAŁA NR XVII/226/21
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2020, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Negatywnie rozpatruje się petycję z dnia 9 lutego 2021 r. dotyczącą opinii w sprawie przeprowadzenia
Referendum Ludowego z przyczyn zawartych w uzasadnieniu, stanowiącym integralną część niniejszej
uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice do zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej rozstrzygnięcia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Łukasz Kamerduła
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Uzasadnienie
W dniu 23.02.2021 r. do Rady Gminy Bobrowice wpłynęła petycja z dnia 9.02.2021 r. w zakresie
rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum
Ludowego.
Petycja została zamieszczona na stronie BIP Gminy Bobrowice w zakładce PETYCJE.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał petycję do Komisji Skarg, wniosków i petycji celem
rozpatrzenia. Rozpatrzeniem petycji Komisja zajmowała się na posiedzeniu w dniu 16.04.2021 r.
Po zapoznaniu się z treścią petycji Komisja wnosi do Rady Gminy o negatywne rozpatrzenie uznając tym
samym, iż Rada Gminy działa w oparciu i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz
właściwa jest do podejmowania uchwał w sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej, mieszczących
się w zakresie zadań i kompetencji tego organu. Tryb przeprowadzania referendum ogólnokrajowego
reguluje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Postulaty o przeprowadzenie
referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa należy kierować zatem do organów
zajmujących się tego typu działaniami. Opiniowanie projektów wnoszonych z inicjatywy obywatelskiej
dotyczącej zmiany krajowych aktów prawnych oraz zarządzanie referendum w tej sprawie, wykracza poza
zakres zadań i kompetencji adresata petycji. W związku z powyższym Komisja rozpatrzyła petycję jako
niezasługującą na uwzględnienie.
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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Sposób
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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