UCHWAŁA NR XXIX.218.2021
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
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, 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U z 2018r. poz. 870)
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji ws.przeprowadzenia Referendum Ludowego wniesionej w dniu 25 lutego
2021 r. uznaje petycje za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji.
Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby wnoszącej
petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Cichoń
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Załącznik do uchwały Nr XXIX.218.2021
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 22 marca 2021 r.
Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, 1378) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;
wnioski oraz petycji składane przez obywateli; w tym celu powołuje się komisje skarg, wniosków i petycji.
Za pośrednictwem poczty elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Ujeździe dnia 25.02.2021 r. wpłynęła
petycja w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego złożoną przez Panią
Teresę Garland. Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz umieszczona na
stronie internetowej Gminy Ujazd.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie dnia 18.03.2021 r. i zapoznała się z treścią
petycji.
Zgłoszone w petycji z dnia 25.02.2021 r. żądanie dotyczy wyrażenia przez Radę Miejską w Ujeździe
opinii ws. Przeprowadzenia Referendum Ludowego. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) 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 zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Po analizie petycji oraz stosownych przepisów- członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Ujeździe uznała, że wnioskowane w treści petycji działanie nie mieści się w zakresie
kompetencji Rady Miejskiej w Ujeździe wynikających
z art. 28 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378).
Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozostawia petycję bez rozpatrzenia.
W związku z powyższym Rada Miejska w Ujeździe po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym
nie uwzględnia petycji.
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