UCHWAŁA NR XXXVI/232/21
RADY GMINY W BĘDZINIE
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 9 ust. 2 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Gminy w Będzinie, po przeanalizowaniu petycji z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie dotyczącej
podjęcia przez Radę Gminy w Będzinie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. przeprowadzenia referendum
ludowego, postanawia nie uwzględniać petycji.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do zawiadomienia składającego petycję
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
w Będzinie
Andrzej Nożykowski
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Uzasadnienie
W dniu 10 marca 2021 r. do Rady Gminy w Będzinie, wpłynęła petycja w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego.
Przewodniczący Rady Gminy skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja po
zapoznaniu się z petycją, a następnie w trakcie posiedzenia odbytego w dniu 27 kwietnia 2021 r., po
przeprowadzeniu dyskusji i głosowania, wydała opinię w której wskazała, że petycja nie zasługuje na
uwzględnienie.
Rada Gminy w Będzinie, podziela pogląd przyjęty przez Komisję, przyjmując go za własny.
W toku rozpatrywania petycji ustalono, iż zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Ponadto art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że
do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy
nie stanowią inaczej. Zatem rada gminy może wypowiadać się tylko w zakresie powierzonych jej zadań. Opinia
Rady o którą wnosi podmiot składający petycję, wykraczałaby poza katalog kompetencji organu stanowiącego.
Sprawy ogólnokrajowe, a do takich zalicza się niewątpliwie referendum ludowe, nie należą do właściwości
gminy i rady gminy.
Rada Gminy w Będzinie pracuje na podstawie obowiązującego prawa i ściśle udzielonych jej kompetencji.
Opiniowanie przeprowadzenia referendum ludowego z przyczyn wskazanych powyżej, znajduje się poza
zakresem kompetencji Rady Gminy w Będzinie.
W związku z powyższym, Rada Gminy w Będzinie zdecydowała, że przedmiotowa petycja nie może
podlegać uwzględnieniu. Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie
załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach. Uchwała wraz z
uzasadnieniem zostanie doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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