UCHWAŁA NR XXX/220/2021
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r.
poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 870)
RADA MIEJSKA w SZCZYRKU
- uchwala - co następuje;
§ 1. Uznaje się, że petycja wniesiona 16 lutego 2021 roku, przez Panią Teresę Garland o opinię Rady
Miejskiej w Szczyrku w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miejskiej powiadomi wnoszącego petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak
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Załącznik do uchwały Nr XXX/220/2021
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
W dniu 16 lutego 2021r. do Urzędu Miejskiego w Szczyrku wpłynęła petycja Pani Teresy Garland
dotyczaca opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego dotyczącego akceptacji
przez obywateli polskich nowego kodeksu wyborczego oraz wdrożenia nowego ustroju prezydenckoludowego dla Polski.
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał petycję do Komisji Skarg Wniosków i Petycji celem
rozpatrzenia i przedstawienia stanowiska Radzie Miejskiej w Szczyrku.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. uznała, że opiniowanie
projektów wnoszonych z inicjatywy obywatlskiej dotyczącej zmiany krajowych aktów prawnych oraz
zarządzanie referendum w tej sprawie, wykracza poza zakres zadań i kompetencji adresata petycji i tym
samym zaopiniowała petycję jako niezaslugującą na uwzględnienie.
Rada Gminy działa w oparciu i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz
właściwa jest do podejmowania uchwał w sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej, mieszczących
się w zakresie zadań i kompetencji tego organu. Kwestie referendum ogólnokrajowego reguluje ustawa
z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 851) oraz
art. 125 Konstytucji. Postulaty o przeprowadzenie referendum w sprawach o szczegolnym znaczeniu dla
państwa należy kierować do organów zajmujących się tego typu działaniami.
Wobec powyższego Rada Miejska w Szczyrku postanawia uznać wniesioną petycję za niezasługującą na
uwzględnienie.
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