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z dnia 22 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXIX/205/2021
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenie referendum
ludowego w przedmiocie kodeksu wyborczego i ustroju Polski
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 i poz. 1378) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870),
uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się petycję z dnia 09 lutego 2021 r., która wpłynęła do Rady Miejskiej w Skępem w dniu
22 lutego 2021 r., dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenie referendum ludowego
w przedmiocie kodeksu wyborczego i ustroju Polski, w całości za niezasadną.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski
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Uzasadnienie
W dniu 22 lutego 2021r. do Rady Miejskiej w Skępem wpłynęła petycja w interesie publicznym. Wnoszący
petycję postuluje o wyrażenie przez Radę Miejską w Skępem opinii w sprawie przeprowadzenie referendum
ludowego w przedmiocie kodeksu wyborczego i ustroju Polski o następującej treści:
„Zwracam się z petycją do tutejszej Rady gminy by wyraziła opnie ws. przeprowadzenia bezpośredniego
(podstawa: atr.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić z obwarowanym prawnie w Kodeksie
Wyborczym referendum konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów
Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.
Proponowane pytania referendalne:
1. Czy zgadzasz się na wdrożenie Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland?
2. Czy zgadzasz się na wdrożenie w Polsce ustroju Prezydencko-Ludowego?”
Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem pismem z dnia 23.02.2021 r. przekazał petycję Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, celem jej analizy i przygotowania stanowiska bądź opinii.
Komisja Skarg, Wniosków i petycji działając zgodnie z przepisami art. 18b ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713, ze zm.) oraz § 66 ust. 6 i 7 Statutu Miasta
i Gminy Skępe uchwalonego uchwałą Nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września
2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2018r., poz. 4673 ) oraz zmienionego Uchwałą Nr L/324/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia
11 października 2018r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5520)
przeprowadziła w dniu 20.04.2021 r. analizę petycji, uznając żądanie objęte treścią petycji w całości za
niezasadne.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U z 2018r. poz.870) określa zasady składania
i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Zgodnie
z art. 2 ust. 3 ww. ustawy 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 adresata petycji. Komisja uznała, że wnioskowane w treści petycji działanie
nie mieści się w zakresie kompetencji Rady Miejskiej, ze względu na brak podstawy do podjęcia uchwały
zgodnie z treścią petycji. Rada Miejska w Skępem podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i petycji.
Zakres właściwości Rady Miejskiej określa m.in. art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.). Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie
gminnym daje uprawnienie Radzie Miejskiej do podjęcia uchwały poza przypadkami określonymi
w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy, ale tylko wówczas, jeżeli kompetencje taką przyznaje organowi przepis szczególny.
W ocenie Rady Miejskiej w Skępem taka podstawa prawna do podjęcia uchwały zgodnej z treścią petycji
nie wynika z przepisów szczególnych, w konsekwencji czego, podjęcie uchwały o treści wynikającej z petycji
stanowiłaby naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP.
W związku z powyższym petycję należy uznać w całości za niezasadną.
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