
UCHWAŁA NR XXXI.233.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz §41 załącznika 
nr 2 do statutu Gminy Kowala przyjętego uchwałą nr XL.268.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 
2017 (Dz.U. Woj. Maz. z 2018 r. poz.667 ze zm.) Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez Panią Teresę Garland w dniu 10.02.2021 roku 
w sprawie przeprowadzenia referenfum ludowego, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy upoważniając go jednocześnie do 
udzielenia wnoszącemu petycję informacji o sposobie rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie

W dniu 10 lutego 2021 roku do Rady Gminy Kowala wpłynęła petycja Pani Teresy Garland o wyrażenie
opini 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.

Petycja została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja na posiedzeniu w dniu 12.04.2021 roku po analizie petycji stwierdziła, że petycja nie zasługuje na
uwzględnienie, ponieważ w obowiązującym porządku prawnym brak jest instytucji referendum ludowego.
Ustawodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza aktualnie możliwość przeprowadzenia dwóch
typów referendum, a mianowicie referendum ogólnokrajowego- do którego przeprowadzenia właściwy jest
Sejm albo Prezydent, zgodnie z art. 125 ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz referendum
lokalnego o którym decydują członkowie wspólnoty samorządowej, przy czym przedmiotem tego referendum
mogą być wyłącznie sprawy dotyczące tej wspólnoty samorządowej określone szczegółowo w art. 2 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym. Sprawy opisane w petycji a mające stanowić
przedmiot referendum ludowego wykraczają poza zakres spraw, o których mowa w przywołanym powyżej
przepisie ustawy o referendum lokalnym. Rada Gminy Kowala pracuje na podstawie obowiązującego prawa
i ściśle określonych w przepisach prawa kompetencji, zaś opiniowanie w sprawie przeprowadzenia referendum
ludowego z przyczyn ustalonych powyżej, znajduje się poza zakresem kompetencji RG. Z tych względów
Komisja uznała że, przedmiotowa petycja nie może podlegać uwzględnieniu.

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

Dariusz Chruślak
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