Uchwała Nr XXXIV/243/2021
Rady Gminy Popielów
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2/2021
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Rada Gminy Popielów rozpatruje negatywnie petycję nr 2/2021 o wyrażenie opinii w sprawie
przeprowadzenia referendum ludowego.
2. Rada Gminy Popielów odmawia wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego,
stanowiącej treść żądania wyrażonego w petycji.
§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§ 3.
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Popielów do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję
o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Joanna Widacha-Cichoń
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Uzasadnienie
Petycja nr 2/2021 wpłynęła do Urzędu Gminy w formie elektronicznej w dniu 23 lutego 2021 r.
Petycja była przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia
br. Po stwierdzeniu, że petycja spełnia wymogi formalne, Komisja przystąpiła do rozpatrzenia żądań
zawartych w treści. W wyniku podjętych prac Komisja przygotowała i przyjęła w formie uchwały
niniejszy projekt uchwały, który został przedłożony Przewodniczącej Rady Gminy celem wniesienia
na najbliższe obrady sesji Rady Gminy.
Po wnikliwej analizie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że petycja dotyczy spraw
ustrojowych państwa i skomplikowanej materii prawnej. Komisja stwierdziła, że nie posiada kompetencji
do merytorycznego rozpatrzenia poruszonych kwestii prawnych, jednocześnie wyraziła wątpliwości
co do zaproponowanych zmian i trybu wprowadzenia ich.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Gminy Popielów negatywne rozpatrzenie
petycji nr 2/2021 oraz odmowę wyrażenia żądanej opinii.
Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
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