UCHWAŁA Nr XXXIV/307/21
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Gar]and w sprawie opinfi dotyczącej
przeprowadzeria Referendum Ludowego
Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia s marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Jędrzejowie podejmuje uchwałę

w następuj ącym brzmieniu :

§1.

Po zapoznariu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Jędrzejowie uznać, iż Rada Miejska w Jędrzejowie jest organem niewłaściwym do
rozpatrywania niniej szej petycj i.

§2.

W związku ze stanowiskiem opisanym w § 1 przekazać petycję do właściwego adresata tj. do
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej .

§3.

Wykonanie uchwały w tym przesłanie osobie składającej petycję odpisu niniejszej uchwały
wraz z uzasadnieniem oraz przekazanie petycji organowi właściwemu powierza się
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 181utego 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie wpłynęła petycja Pani
Teresy Garland sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego.
Zgodnie z § 76 Statutu Gminy Jędrzejów (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r. poz. 3461)

petycj.a była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Jędrzejowie na posiedzeniu w dniu 10 marca 2021 r.

RozpatrującsprawęmerytorycznieKomisjastwierdziła,iżRadaMiejskawJędrzejowie
jest organem niewłaściwym do rozpatrywania tej petycji. W związku z powyższym petycję
należy przekazać do właściwego adresata tj. do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Komisja
przygotowała zatem projekt uchwały, w którym Rada Miejska uznaje swoją niewłaściwość w
sprawie i powierza Przewodniczącemu Rady Miejskiej przekazanie petycji do Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej.

Rada Miejska w Jędrzejowie w oparciu o przedstawione wyżej stanowisko Komisji
uznała swoją niewłaściwość w sprawie i podjęła niniejszą uchwałę.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

mgr Konrad Kałka

