
UCHWAŁA Nr XXXI/203/21 

RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 28 kwietnia 2021r 

 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r.  poz. 713, z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Somianka uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Rada Gminy Somianka uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji Pani Teresy 

Garland z dnia 24 lutego 2021r, dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie 

przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonanie przez obywateli 

akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-

Ludowego dla Polski”. 

 § 2 

Przekazuje się Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej petycję wymienioną w 

ust. 1 do rozpatrzenia według właściwości. 

  § 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Somianka do przekazania petycji i 

zawiadomienia wnoszącej petycję o przekazaniu petycji. 

 § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

 

                                                                                     /-/  Krzysztof Jan Rakowski                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Do Przewodniczącego Rady Gminy Somianka wpłynęła  petycja Pani Teresy Garland z 

dnia 24 lutego 2021r. 

W petycji poruszona jest kwestia dotycząca wyrażenia opinii w sprawie 

przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonanie przez obywateli 

akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla 

Polski”. 

  

  W toku rozpatrywania przedmiotowej petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

działająca w imieniu Rady Gminy przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w dniu 26 

kwietnia 2021r.   

Po dokonanej analizie komisja ustaliła, iż Rada Gminy nie jest właściwym organem                   

i nie posiada stosownych kompetencji do jej rozpatrzenia. 

Zgodnie z definicją legalną, zawartą w artykule 2 ustęp 3 ustawy o petycjach, 

przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia 

rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 

zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, 

mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata. Zgłoszone przez Panią Teresą 

Garland w petycji z dnia 24 lutego 2021 roku żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Gminy 

Somianka uchwały wyrażającej opinię odnośnie przeprowadzenia referendum w sprawie 

akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla 

Polski”. 

Z inicjatywy rady gminy może być przeprowadzone referendum lokalne. Zgodnie z ustawą z 

dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, przedmiotem referendum lokalnego, może 

być kwestia odwołania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, sprawy 

dotyczące danej wspólnoty lokalnej, które mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji 

organów danej jednostki, jak również inne istotne sprawy dotyczące społecznych, 

gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę. Ponadto, na poziomie gminy 

przedmiotem referendum może być również odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

oraz samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań 

i kompetencji organów gminy. Zaproponowane przez Panią Teresę Garland w petycji pytania 

referendum dotyczą zaś spraw ogólnokrajowych pozostających poza zakresem właściwości i 

kompetencji rady gminy. Z uwagi, że realizacja celu postulowanego w petycji mieści się w 

zakresie kompetencji Sejmu, może on bowiem zarządzić referendum ogólnokrajowe w 

sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (artykuł 125 ustęp 1 i 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 60 punkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum 

ogólnokrajowym), petycję należy przekazać do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

Rada Gminy Somianka podziela powyższą opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

oraz uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji. Rozpatrzenie petycji nie leży w 

kompetencji Rady Gminy Somianka i należy ją przekazać Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 

  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy                                           

/-/ Krzysztof Jan Rakowski                                                                                                                    


