
Projekt 

Uchwała Nr ……………/XXVI/2021 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia ……………… 2021r. 

 

w sprawie petycji o wydanie przez Radę Gminy Kroczyce opinii w sprawie przeprowadzenia 

Referendum Ludowego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z poźn.zm.), art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach (t.j. Dz.U. z  2018 r. poz. 870 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala, co następuje: 

 

§1. Rada Gminy Kroczyce nie uwzględnia petycji w sprawie wyrażenia opinii w sprawie 

przeprowadzenia Referendum Ludowego z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej 

uchwały. 

§2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce do przekazania zawiadomienia 

wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

W dniu 18 lutego 2021r. (data wpływu do Biura Rady Gminy Kroczyce 19 lutego 2021r.) 

wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce petycja Pani Teresy Garland zgodnie z treścią, 

której, wnosząca zwróciła się do tutejszej Rady Gminy Kroczyce o opinię 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. 

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kroczyce, które odbyło się 9 

kwietnia 2021r. przeprowadzono analizę w/w petycji, uznając, że petycja spełnia wymogi formalne 

określone w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870 z  późn. zm.), 

jednakże przedmiot petycji jest niezasadny pod względem merytorycznym, ponieważ zakres 

rozpatrywanego żądania nie mieści się w kompetencji tutejszej Rady Gminy. Dotyczy to szczególnie 

zaproponowanych w przedmiotowej petycji pytań, które mają charakter ogólnokrajowy tj.: 

1. Czy zgadzasz się na wdrożenie Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland? 

2. Czy zgadzasz się na wdrożenie w Polsce ustroju Prezydencko-Ludowego? 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w oparciu o powyższe nie uwzględniła petycji, ponieważ 

wskazała, że organem kompetentnym do spełnienia wnioskowanego żądania jest Sejm. 

W związku z powyższym przedmiotowa petycja pozostaje nie uwzględniona.  

  

 


