
UCHWAŁA NR XXVII/184/2021
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

rozpatrzenia petycji w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze 
zm.) w zw. z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870 ze zm.), 
Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. Postanawia się negatywnie rozpatrzyć petycję z dnia 10.02.2021 r. r. w sprawie opinii dotyczącej 
przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktów woli 
Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego i Nowego Ustroju Prezydencko – Ludowego dla Polski, z przyczyn 
wskazanych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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Uzasadnienie
Dnia 10.02.2021 r. została złożona w Urzędzie petycja, adresowana do Rady Gminy Drawsko, w sprawie opinii 
dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako 
aktów woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego i Nowego Ustroju Prezydencko – Ludowego dla Polski. 
Zgodnie z definicją legalną 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. A zatem w świetle artykułu 2 ustęp 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 roku o petycjach można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez 
organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej żądania mieszczącego się w zakresie zadań 
i kompetencji jej adresata. Zgłoszone w petycji z dnia 10.02.2021 roku żądanie dotyczy podjęcia przez Radę 
Gminy Drawsko uchwały wyrażającej opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania 
przez obywateli polskich akceptacji jako aktów woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego i Nowego Ustroju 
Prezydencko – Ludowego dla Polski. Przedmiot wystąpienia (petycji) do Rady Gminy Drawsko, nie mieści się 
w zakresie kompetencji rady gminy, ponieważ zgodnie z art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy w referendum lokalnym 
mieszkańcy gminy - jako członkowie wspólnoty samorządowej - wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do 
sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów 
danej Gminy. Przedmiotem opinii w sprawie proponowanego referendum ludowego są następujące 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? Zakres pytań referendalnych nie mieści się 
w kompetencji rady gminy, ponieważ dotyczy zmian ustrojowych. W odniesieniu do petycji - tak jak w przypadku 
innych podań - organy muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje 
w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Dlatego, skoro żądanie zawarte w petycji nie leży w zakresie 
kompetencji Rady Gminy Drawsko, to nie może też być przedmiotem jej działań. Nie zmienia tego sama 
możliwość podejmowania przez Radę Gminy Drawsko stanowisk, oświadczeń, opinii czy apeli (zgodnie ze 
Statutem), gdyż delegacja do podejmowania przez Radę takich niewiążących stanowisk wynika jedynie ze statutu 
i nie tworzy podstawy materialnoprawnej do podjęcia w niniejszej sprawie rozstrzygnięcia. 
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