
UCHWAŁA NR XXIII/222/2021 
RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Lubsza rozpatruje negatywnie petycję z dnia 10.02.2021 r. pani Teresy Garland o opinię  
w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. 

2. Podstawą do negatywnego rozpatrzenia petycji jest wynik wnikliwej  analizy petycji przeprowadzonej przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która dała podstawę Radzie Gminy Lubsza do  stwierdzenia, że działa ona na 
podstawie uchwalonego prawa i w określonych granicach. Zgodnie z art. 125 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483) „w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może 
być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe”, które ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu 
wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Zasady 
i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa. Wnioskowane przez wnoszącą petycję działanie polegające na 
wydaniu przez radę gminy opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego, nie mieści się w zakresie 
działania organów gminy. 

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu 
art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lubsza zobowiązując go do przesłania 
podmiotowi wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza 

 
 

Wojciech Jagiełłowicz 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FB51FF6A-62CB-49A3-8285-2A3EFD211046. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4


