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UCHWALA NR 2051XXN1202 1 

RADY GMINY NOWE MlASTO 


l. dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpat rzenia petycji 0 wyraienie opioii w sprawie przeprowadzenia 
Bezposrcd niego Referendum Ludowego 

Na podstawie a podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samol74dzie gminnym (Oz.. U. 
z. 2020 r. poz. 713 z pOin. zm.) omz 9 ust. 2 i art. 13 usc. 1 ustawy z dnia II lipca 20 [4 r. 0 petycjach (Dz. U. 
z 20 18 r. poz. 870) uchwala siC(. co nasttrpuje: 

§ l. Uznaje s i~, te wniesiona przez Panil! Teres~ Garland petycja 0 wyratenie opinii w sprawie 
prleprowadzenia Bezposredniego Referendum Ludowego w eelu dokonania przez obywateli polskich akceptacji 
jako Akt6w Wali Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla 
Po lski, nie zastuguje oa uwzgtydnienie z przyczyn podanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy powieaa si~ PrzewodnicZ<}cemu Rady Omioy Nowe Miasto, kt6ry poinfonnuje 
wnosz.qcego petycj~ a sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwafa wchodzi w tycie z dniem podjycia. 
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Uzasadnienie 

W doiu 10lutego 2021 roku w formie eleklronicznej do Rady Gminy Nowe Miaslc wplyn~a petycja 
Pani Teresy Garland, w kt6rej zwr6ci1a Sly 0 W)'T1\1enie opinii w sprawie przeprowadzenia Bezpo~redniego Re
ferendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli po [skich akceptacji Akt6w Wali Narodu: Nowego Ko
deksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego din Polski, stawiajlj.c propozycje pytaO refe
rendalnych, podajllc uzasadnienie swoich twierdzen i stosowne proje kty. 

Zgodnie z art.IS b ust.1 ustawy z dnia 8 marca t990 r. 0 samoI71Jdzie gmilUlym (Oz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z poin.zm.) niniejsza petycja zostata przekazana Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji celem jej rozpa
trzenia oraz przedstawienia Radzie Gminy Nowe Miasto opioii w sprawie, ktorej dotyczy. 

Po pneprowadzeniu analizy treSci petycji Komisja Skarg. Wnioskow i Petycjl wnioskuje 0 podjycie uchwary, 
w kt6reJ Rada Omlny Nowe Mlasto nie uwzglydni przedmiotowej petycji. Rada Ominy Nowe Miasto b¢4C or
ganem stanowi1!cym podstawowej jednostki samor~du terytorialnego, nie posiada inicjatywy ustawodawczej 
i nie jest uprawniona do inicjowania procedury referendalnej, czy tei do wypowiadania si~ w zakresie panuj(J
cego ustroju w Rzeczpospolitej Polskiej. Rada Gminy Nowe Miaslo ma umocowanie do podejmowania uchwal 
tylko i vvyt(Jcznie w granicach obowil}Zujllcego prawa, a zatem w sprawach publicznych 0 znaczeniu lokalnym, 
niezastrzezonych ustawami na rz.ecz innych podmiot6w. 

W zwi<JZku z po"')'tszym Rada Gminy Nowe Miaslo podzieJa stanowiska Komisji Skarg, Wniosk6w j Petycji 
i uznaje, i.e wniesiona petycja nie zastuguje na uwzgl/(dnienie. 

Przedmiotowa uchwaia wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie 0 sposobie zatatwienia petycji zgodnie 
z art.!3 ust.! usta"')' z dnia 11 lipca 20!4 r.O petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) i zostanie dOfC(Czona podmio
towi wnos~cemu petycj'Y. 
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