
Rodo Gmioy Nowu Miosl1l 
{l>i - ,20 NOwE M,,~STO Nowe Miasto, 6 maj. 2021 

,:.ow PlonskI ~ fT\'il~e 
ORG.lS2.2.2021 

Pani 
Teresa Garland 
TRSNP-SKK 

Odpowiadaj<jc na Pana petycj'Y z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie dotycU}cej opinii ws 
przeprow. dzeru. Referendum Ludowego przesylam Uchwal<; Nr 20S/XXlV/2021 Rady 
Gminy Nowe Miasto z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie: rozpafr.t:eoia petycji 0 wyraieoie 
opinii w sprawie przeprowadzenia Bezp~redniego Referendum Ludowego wraz z 
uzasadnieniem. 



UCHWALA NR 2051XXIV12021 

RAllY GMlNY NOWE MlASTO 


z dnta 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatnenia petycji 0 wyrafcnie opinii w sprawie pneprowadzenia 
Bezposredoiego Referendum Ludowego 

Na podstawie a podstawie art. IS ust2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samor74dzie gminnym (Dz. U. 
l 2020 r. poz. 713 z pOin. zm.) omz 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia II [ipea 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. 
z 20 18 r. poz. 870) uchwala si~, co nastypuje: 

§ 1. Uznaje siy, te wniesiona przez Paniq Tcres~ Garland petycja 0 wyrai.enie opinii w sprawie 
przeprowadzenia Bezpo§redniego Referendum Ludowcgo w celu dokanania przez. obywateli polskich akceptacji 
jako Akt6w Walt Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Usrroju Prezydencko-Ludowego dla 
Polski, nie zastuguje na uWlg[~dnienie z pr.zyczyn podanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwaJy. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sit( PrzewodnicZ4cemu Rady Gminy Nowe Miaslo, ktory poinronnuje 
wnosZ4cego petycj~ 0 sposobie jej rozpatrz.enia. 

§ 3. Uchwala wchodzi w lycie z dniem podjycia. 
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Uzasadnienie 

W doiu 10lutego 202t roku w formie eiektronicl1lej do Rady Omioy Nowe Miasto wptyn~a petycja 
Pani Teresy Garland, w kt6rej zwr6cim si~ 0 wyraienie apinii w sprawie przeprowadzenia Bezposredniego Re
ferendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji Akt6w Wali Narodu: Nowego Ko
deksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski, stawiaj!Jc propozycje pytaft refe
rendalnych, podaj~c uzasadnienie swoich twierdzen i stosowne projekty. 

Zgodnie z art.I8 b ustl ustawy z doia 8 marca 1990 r. osamornJdzie gminnym (rn. u. z 2020 r. 
poz. 713 z pow.un.) niniejsza petycja zostata przekazana Kornisji Skarg, Wniosk6w i Petycji celem jej rozpa
trzenia oraz przedstawienia Radzie Omlny Nowe Miasto opinii w sprawie, kt6rej dotyczy. 

Po przeprowaclzeniu anali zy treSci petycji Komisja Skarg. Wniosk6w i Petycji wnioskuje 0 podj~ie uchwaty, 
w kt6rej Rada Gminy Nowe Miasto nie uwzglttdni przedmiotowej petycji. Rada Gmi ny Nowe Miasto ~c or
ganem stanowi<1cym podstawowej jednoslki samonlldu terytorialnego, nie posiada inicjatywy ustawodawczej 
i nie jest uprawn iona do inicjowania procedury referendalnej, czy let do wypowiadania sitt w zakresie panuj<}
cego ustroju w Rzeczpospolitej Polskiej. Rada Gminy Nowe Miasto rna umocowanie do podejmowania uchwaf 
tylko i wyl<lcznie w grnnicach obowiE!ZUj<leego prawa, a zatem w sprawach publicznych 0 znaczeniu lokalnym, 
niezastrzezonyco ustawami na rzeez innyeo podmiot6w. 

W zwi~ku z powyiszym Rada Gminy Nowe Miaslo podziela stanowiska Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji 
i uznaje, te wniesiona petycja nie zastuguje na uwzglydnienie. 

przedmiotowa uchwala wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie 0 sposobie zalatwienia petycj i zgodnie 
z art. I ) ust.1 ustawy z dnia II Upca 20 14 r. 0 petycjach (Oz. U. z 20 18 r. paz. 870) i zostanie dorl(:czona podmio
towl wnosZllcemu petycjtt· 
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