
UCHWAŁA NR XXX/216/2021 
RADY GMINY PYSZNICA 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 870) Rada  Gminy Pysznica   

uchwala,  co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja wniesiona w dniu 24 lutego 2021 r. przez Panią Teresę Garland w przedmiocie 
podjęcia przez Radę Gminy Pysznica uchwały dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum 
Ludowego nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Skrzypek 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/216/2021 

Rady Gminy Pysznica 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 24 lutego 2021 r. wpłynęła do Rady Gminy Pysznica petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia 
Referendum Ludowego. Niniejsza petycja została rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na 
posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r., która w ramach swoich uprawnień przewidzianych przepisami 
Statutu Gminy Pysznica przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i dokonała wyjaśnienia kwestii 
podnoszonych w petycji uznając petycję za bezzasadną. 

Zgodnie z definicją, zawartą w art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach, 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 jej adresata. Zgłoszone 
przez Panią Teresę Garland żądanie w petycji z dnia 24 lutego 2021 r. dotyczy podjęcia przez Radę Gminy 
Pysznica uchwały wyrażającej opinię odnośnie przeprowadzenia referendum w sprawie akceptacji „Nowego 
Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski”. 

Z inicjatywy rady gminy może być przeprowadzone referendum lokalne. Zgodnie z ustawą z dnia 
15 września 2000 r. o referendum lokalnym, przedmiotem referendum lokalnego, może być kwestia 
odwołania organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, sprawy dotyczące danej 
wspólnoty lokalnej, które mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki, jak również 
inne istotne sprawy dotyczące społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną 
wspólnotę. Ponadto, na poziomie gminy przedmiotem referendum może być również odwołanie wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) oraz samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się 
w zakresie zadań i kompetencji organów gminy. Zaproponowane w przedmiotowej petycji przez Panią 
Teresę Garland pytania referendum dotyczą zaś spraw ogólnokrajowych pozostających poza zakresem 
właściwości i kompetencji rady gminy. 

Mając powyższe na uwadze komisja zawnioskowała o rozpatrzenie petycji w ten sposób, iż nie zostanie 
ona uwzględniona. 

Rada Gminy Pysznica akceptuje stanowisko wypracowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Pysznica na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. i przyjmuje je za własne. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Pysznica rozpatruje 
petycję w ten sposób, że nie zostanie ona uwzględniona
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