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Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

 

Odpowiadając na petycję złożoną w dniu 23.02.2021r.  zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy       

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach   (Dz. U z 2018r. poz. 870)  informuję, Rada gminy 

Branice uznała przedmiotową petycje za bezzasadną. 

 

UZASADNIENIE 

              W dniu 23.02.2021r. do Urzędu  Gminy Branice wpłynęła  petycja skierowana do Rady 

Gminy Branice  przez Panią Teresę Garland. 

                W petycji wnioskodawca wnosi o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum 

ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktów woli narodu: nowego 

kodeksu wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski. 

                 Z uwagi na ograniczenia w działaniu Urzędów, a tym samym organów samorządowych 

spowodowanych wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 

przedmiotowa petycja została przekazana w dniu 1.03.2021r. przez  przewodniczącą Rady Gminy 

Branice do Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji. 

                 Po wnikliwej analizie przedmiotowej petycji w dniu 4.03.2021r., komisja stwierdziła, iż 

podjęta w petycji tematyka jak i sposób procedowania spraw z tego zakresu jest jasno określona           

w przepisach prawa i nie daje kompetencji Radzie Gminy do jej opiniowania. 

 Stanowisko komisji zostało przedstawione w projekcie uchwały przekazanej Radzie Gminy Branice, 

która przyjęła  w dniu 12.04.2021r. uchwałę nr XXVIII/286/21 w sprawie rozpatrzenia petycji uznając 

ją za bezzasadną. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

W załączeniu:                                                                                                                                                        Bogusława Dyląg 

- Uchwała Rady Gminy Branice  nr XXVIII/286/21 z dnia 12.04.2021r.      

   



UCHWAŁA NR XXVIII/286/21 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 713 z późn zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2018r. poz 
870) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się petycję z dnia 23.02.2021r. za bezzasadną. 

§ 2. Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Branice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Branice 

 
 

Bogusława Dyląg 
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UZASADNIENIE

W petycji wnioskodawca wnosi o wyrażenie opinii przez Radę Gminy Branice w sprawie

przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktów

woli narodu: nowego kodeksu wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.

Z uwagi na ograniczenia w działaniu Urzędów, a tym samym organów samorządowych

spowodowanych wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, przedmiotowa

petycja została przekazana w dniu 1.03.2021r. przez przewodniczącą Rady Gminy Branice do Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji.

Po wnikliwej analizie przedmiotowej petycji w dniu 4.03.2021r., komisja stwierdziła, iż

podjęta w petycji tematyka jak i sposób procedowania spraw z tego zakresu jest jasno określona

w przepisach prawa i nie daje kompetencji Radzie Gminy do jej opiniowania.

W związku z powyższym należało uznać petycję za bezzasadną.
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