
UCHWAŁA NR XXXV/292/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)  
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się, że petycja wniesiona 12 lutego 2021 r., przez Panią Teresę Garland o opinię Rady Miejskiej 
w Strzelcach Opolskich w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego nie zasługuje na uwzględnienie 

2. Uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich 
 
 

Gabriela Puzik 
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/292/2021 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

W dniu 23 lutego 2021 roku wpłynęła petycja złożona przez Panią Teresa Garland o opinię w sprawie 
przeprowadzenia referendum ludowego. Petycja przekazana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie proponowanego sposobu załatwienia petycji oraz zgodnie 
z art. 8 ustawy o petycjach jej odwzorowanie cyfrowe zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji petycję analizowała na 
posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2021 r.  Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji oraz dyskusji w tej sprawie 
uznała, iż kwestie poruszane w petycji nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady gminy i jednocześnie 
zaopiniowała petycję jako niezasługującą na uwzględnienie. Rada, jako organ uchwałodawczy gminy, 
zobowiązana jest bowiem do działania na podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że każda czynność 
podejmowana przez radę gminy powinna znajdować podstawę w przepisach prawa, a uchwały o charakterze 
niewładczym (apele, rezolucje, odezwy) muszą mieścić się w kompetencjach gminy i organu stanowiącego, 
określonych przez ustawy oraz dotyczyć spraw właściwych dla społeczności lokalnej. Ponadto zgodnie 
z art. 125 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz.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. 

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich zawierająca treść określoną przez wnoszącą petycję 
wykraczałaby poza zakres zadań gminy i byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proponuje nieuwzględniać postulatu petycji. Rada 
Miejska podzielając opinię przedstawioną przez Komisję uznała petycję za bezzasadną.
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