UCHWAŁA NR XXVII/296/2021
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum
Ludowego
Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z późn.zm.) i art. 2 ust. 3, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
oraz § 1, § 6 ust. 2 i 3 zał. nr 5 do Statutu Gminy Mogilany uchwalonego uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany
z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilany uchwalonego (Małop.2003.103.1342 z
dnia 2003.05.06 ze zmianami)
Rada Gminy Mogilany
uchwala, co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany w sprawie
rozpatrzenia petycji do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego, Rada Gminy
Mogilany uznaje petycję za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej
rozpatrzenia.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mogilany.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Staszczak
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Uzasadnienie
W dniu 10 lutego 2021 r. do Rady Gminy Mogilany wpłynęła drogą elektroniczną petycja z dnia 9 lutego 2021 r.
pt. „Petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego”.
Podmiot wnoszący petycję zwraca się do tutejszej Rady Gminy by wyraziła opinię w sprawie przeprowadzenia
bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli
Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.
Niniejsza petycja została rozpatrzona na posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r. przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji, która w ramach swoich uprawnień przewidzianych przepisami Statutu Gminy Mogilany przeprowadziła
postępowanie wyjaśniające i dokonała wyjaśnienia kwestii podnoszonych w petycji uznając petycję za bezzasadną.
Z treści art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870, dalej ustawa o petycjach) wynika, że
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. Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 z późn.zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) do właściwości rady gminy należą wszystkie
sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Natomiast zgodnie
z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
W oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum
lokalnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 741, dalej ustawa o referendum lokalnym) z inicjatywy Rady Gminy może być
przeprowadzone referendum lokalne. Zgodnie z art. 2 ustawy o referendum lokalnym, w referendum lokalnym,
mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze
głosowania swoją wolę:
1. w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki;
2. co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji
organów danej jednostki;
3. w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę
wspólnotę.
Ponadto przedmiotem referendum gminnego może być również:
1. odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2. samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji
organów gminy.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że podjęcie uchwały wyrażającej opinię odnośnie przeprowadzenia
Referendum Ludowego w sprawie akceptacji: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju PrezydenckoLudowego dla Polski, nie mieści się w zakresie kompetencji rady gminy, która jako organ władzy publicznej działa
na podstawie i w granicach prawa co oznacza, że może podejmować tylko te działania, do których posiada
udzielone wprost upoważnienie przez przepisy prawa. Kwestie podnoszone w przedmiotowej petycji dotyczą spraw
ogólnokrajowych pozostających poza zakresem właściwości i kompetencji rady gminy.
Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Mogilany uznaje petycję do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie
przeprowadzenia Referendum Ludowego za bezzasadną.
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