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‘ data [ aUCHWALA NR ....................
/plywu’ §RADY MIASTA GLIWICE1_.._e..-_..W, 1
um. ................................................. .. Z dnia """"""""""" 2021 "
~ -:-___-=._ ,_,_._._.._?_-..=_‘_.=_=_-.‘.><~L-;+;_-=.-.-a:

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia
referendum ludowego

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870),
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z péin. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastepuje:

_W___‘____H,, ,1 §1. Odrzucié petycjewsprawie wydania opinii wesprawie przeprowadzenia referendum ludowego,
2 przyczyn okreélonych uw uzasadnieniu stanowiqcym za1qcznik do niniejszej uchwa1y.

§2. Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania podmiotu skladajqcego
petycje 0 sposobie zalatwienia petycji.

§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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Zaiqcznik do uchwaiy Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice

z dnia.................. ..2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z aft. 9 ust. 2 ustawy 0 petycjach, petycja z1oiona do organu stanowiqcego jednostki samorzqdu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednoczeénie, Zgodnie Z art. 18b ustawy o samorzqdzie
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na dziaiania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wnioski i petycje skiadane przez obywateli. W tym celu powoiuje Komisje Skarg, Wnioskow i Petycji.

Pismem zdnia 9 lutego 2021 r. przedstawiciel "Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego" przekazai
petycje "Zaprzysiezonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego" "0 opinie
w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego". Wystqpienie zostaio przekazane do Komisji Skarg,
Wnioskow i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), celem podjecia prac wyjaéniajqcych. Komisja odbyia dyskusje
na temat ww. petycji na posiedzeniu w dniu 24 maja 2021 r., a w swoich rozwazaniach posiikowaia sie opiniq
prawnq zdnia 8 marca 2021 r., ktora stanowi, Ze wydanie opinii wzakresie przeprowadzenia referendum
ludowego nie leZy wkompetencji Rady Miasta Gliwice. Wskazaé naleiy rowniei, ie wpolskim porzqdku
prawnym nie ma regulacji dotyczqcej instytucji referendum ludowego, wzwiqzku zczym wérod organow
wiadzy publicznej nie ma takiego, ktory bylby w1a§ciwy do zaiatwienia tej petycji.

Majqc na uwadze powyzsze, rekomenduje sie odrzucenie petycji.
Zgodnie z an. 13 ust. 2 ustawy 0 petycjach sposob zaiatwienia petycji nie moZe byé przedmiotem skargi.
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