UCHWAŁA NR XXIX/198/2021
RADY GMINY STOLNO
z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 22 lutego 2021 r. przez Panią Teresę Garland, Rada Gminy
Stolno uznaje petycję za bezzasadną i nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie z przyczyn wskazanych
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stolno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stolno
Paweł Pudrzyński
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Załącznik do Uchwały Nr
XXIX/198/2021
Rady Gminy Stolno
z dnia 11 maja 2021 r.
UZASADNIENIE

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 i 1378) Rada Gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje się komisję
skarg, wniosków i petycji.
Do Rady Gminy Stolno w dniu 22 lutego 2021 r. wpłynęła petycja od Pani Teresy Garland
o opinię w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego.
Na podstawie § 80b Statutu Gminy Stolno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XXIII/172/2017 Rady Gminy Stolno z dnia z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Statutu Gminy
Stolno, Przewodniczący Rady Stolno skierował petycję pismem do Przewodniczącej Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie opracowania stanowiska w tej sprawie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się pismem z dnia 16.03.2021 r. do Radcy
Prawnego o opinię prawną w przedmiocie wniesionej petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po wnikliwym przeanalizowaniu petycji oraz zebranego
materiału podczas posiedzeń, które odbyły się w dniach 24.02.2021 r. i 30.03.2021 r. uznała
petycję za bezzasadną i nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie.
Rada Gminy Stolno nie jest organem właściwym do podjęcia uchwały w zakresie żądań
zawartych w petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
Uchwała Rady Gminy Stolno zawierająca treść określoną przez wnoszącą petycję
wykraczałaby poza zakres zadań gminy i byłaby niezgodna z obowiązującym prawem.
W związku z powyższym Rada Gminy Stolno po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym
samym nie uwzględnia petycji.
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