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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii 
w sprawie 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, 
1378), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska 
w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu z treścią petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum 
ludowego i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje przedmiotową 
petycję za bezzasadną. 

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

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

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii  
w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego 

  

W dniu 23 lutego 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja zawierająca postulat o wyrażenie 
opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego. Petycja została skierowana do Komisji 
Skarg, wniosków i petycji, celem rozpatrzenia postulatów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 26 marca 2021 r. zapoznała się z treścią petycji oraz 
szczegółowo przeanalizowała dołączone do niej załączniki. Członkowie Komisji stwierdzili, że Rada Miejska 
w Namysłowie nie jest organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonego postulatu. Petycja dotyczy szerokich 
zmian, wykraczających poza kompetencje przyznane gminie na mocy ustawy o samorządzie gminnym. Rada 
gminy podejmuje akty prawa miejscowego, które obowiązują jedynie na obszarze gminy, która je ustanowiła, 
natomiast przedmiot złożonej petycji dotyczy spraw ogólnokrajowych. 

W związku z powyższym, członkowie Komisji Skarg jednogłośnie, 4 głosami „za”, uznali petycję za 
bezzasadną. 

1. Artur Włodarczyk – Przewodniczący Komisji 

2. Maria Teodorczyk – członek 

3. Karol Kubicki – członek 

4. Katarzyna Paradowska – członek 

5. Wojciech Kowalczyk – członek - nieobecny
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Uzasadnienie

W dniu 23 lutego 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja zawierająca postulat o wydanie
opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 26 marca 2021 r. rozpatrzyła zgłoszony postulat,
a swoje stanowisko wyraziła na piśmie, stanowiącym załącznik do niniejszego projektu uchwały.

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
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