
DRUK NR 8/XXXV 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących wyrażenia opinii w przedmiocie przeprowadzenia 
referendum ludowego 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, poz. 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu dwóch petycji o tej samej treści złożonych odrębnie przez Panią Teresę 
Garland oraz Pana ...*) w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Gryfinie opinii dotyczącej 
przeprowadzenia referendum ludowego, petycje te uznaje się za bezzasadne z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia wnoszących petycje 
o stanowisku zajętym przez Radę poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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UZASADNIENIE

W dniach 10 lutego 2021 r. i 2 marca 2021 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęły drogą
elektroniczną dwie petycje złożone przez Panią Teresę Garland oraz przez Pana ...*), w których
składający petycje zwracają się o wyrażenie przez Radę Miejską w Gryfinie opinii w sprawie
przeprowadzenia referendum ludowego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu złożonych pism uznała,
że poruszone w petycjach kwestie nie leżą w zakresie kompetencji Rady Miejskiej w Gryfinie
i zaopiniowała podniesione postulaty jako niezasługujące na uwzględnienie.

Komisja wyraża stanowisko, iż organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa. Przedmiot uchwały podejmowanej przez organ stanowiący gminy musi
mieścić się w kompetencjach gminy i jej organu stanowiącego, określonych przez ustawy oraz
dotyczyć spraw właściwych dla potrzeb społeczności lokalnej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy
o petycjach 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 w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Żaden przepis
prawa nie przyznaje Radzie Miejskiej w Gryfinie kompetencji do podjęcia uchwały w sprawach, o
których mowa w petycji.

Wobec powyższego Rada Miejska w Gryfinie, podzielając stanowisko Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji uznaje wniesione petycje za bezzasadne.

*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk –
Inspektor w Biurze Obsługi Rady.
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