
UCHWAŁA NR XXXII/284/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 29 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. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870) 
Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 19.02.2021. r. petycja dotycząca wyrażenia przez Radę Miejską opinii 
w sprawie organizacji referendum ludowego nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sycowie 

 
 

Robert Dziergwa 
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UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2021 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie wpłynęła petycja wniesiona

przez Teresę Garland dotycząca dotyczącej wyrażenia opinii przez Radę Miejską w Sycowie w sprawie

przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego, w raz z zaproponowanymi pytaniami

referendalnymi.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 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). Zaproponowane przez wnioskodawczynię petycji pytania referendum dotyczą zaś spraw

ogólnokrajowych pozostających poza zakresem właściwości i kompetencji rady gminy.

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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona

doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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