
UCHWAŁA NR XXVIII/229/21 
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 21 lutego 2021 roku w sprawie dotyczącej opinii w sprawie 
przeprowadzenia Referendum Ludowego nie uwzględnia się wniesionej petycji. Uzasadnienie do rozpatrzenia 
petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo do poinformowania 
wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BDADCCB5-A10B-47E1-B133-4ABC53D1F7CB. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/229/21

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

W dniu 21.02.2021r. do Rady Miasta i Gminy Czerniejewo wpłynęła petycja z dnia 21.02.2021r. w zakresie
rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum
Ludowego. Zgodnie ze Statutem Gminy Czerniejewo petycja została niezwłocznie przekazana przez
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia
i przedstawienia Radzie proponowanego sposobu załatwienia petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zebrała się na posiedzeniu w dniu 14.04.2021 r. Po zapoznaniu się
z przedmiotem petycji oraz dyskusji w tej sprawie Komisja ustaliła, co następuje:

Po przeprowadzonej analizie petycji wywnioskowano, iż w kwestii podjęcia uchwały w sprawie opinii
w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego rada gminy nie może zająć pozytywnego stanowiska. 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. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. reguluje tryb
przeprowadzania referendum ogólnokrajowego. Postulaty o przeprowadzenie referendum w sprawach
o szczególnym znaczeniu dla państwa należy kierować do organów zajmujących się tego typu działaniami.

Komisja skarg, wniosków i petycji jednogłośnie rekomenduje niepoparcie ww. petycji.

Rada Miasta i Gminy Czerniejewo, podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji uznała petycję za bezzasadną.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BDADCCB5-A10B-47E1-B133-4ABC53D1F7CB. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

