UCHWAŁA NR XXVIIIJ220/2021
RADY GMINY ŚWID WIN
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pó źn. zm .) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Swidwin uchwa ła,
co następuje:
1. Nie uwzgl ędnia się petycji wielokrotnej z dnia 10 lutego 2021 r. i z dnia
25 lutego 2021 r. dotycz ącej wyrażenia przez Rad ę Gminy Swidwin opinii w sprawie

przeprowadzenia referendum ludowego, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej
uchwały.
*2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Świdwin
zobowiązuj ąc j ą do poinformowania wnoszącego petycj ę o sposobie jej załatwienia.
*3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
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Załącznik do uchwaly Nr XXVHII22012021
Rady Gminy Swidwin
z dnia 25maja202l r.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2021 r. i 25 lutego 2021 r. została złożona w Urzędzie Gminy
Swidwin (w formie elektronicznej) petycja adresowana do Rady Gminy świdwin dotycząca
wyrażenia przez Radę Gminy opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego w celu
dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktów woli narodu nowego kodeksu
wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski.
Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w wyżej wymienionych petycjach,
zostaly one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o
petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie. W zwi ązku z tym na stronie biuletynu
informacji publicznej Urzędu Gminy Swidwin został ogłoszony okres oczekiwania na dalsze
petycje do dnia 5 kwietnia 2021 r., stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach.
Do dnia 5 kwietnia 2021 r. nie wpłynęły inne petycje w tej samej sprawie w zwi ązku z
tym Przewodnicz ąca Rady Gminy przekazała petycję wielokrotną do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Swidwin celem rozpatrzenia i przedstawienia stanowiska
Radzie.
Petycja stała się przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Swidwin w dniu 14 maja 2021 r.
Komisja w pierwszej kolejno ści dokonała kontroli petycji pod względem formalnym
poprzez sprawdzenie, czy spełnia ona wymagania opisane w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach. W wyniku podj ętych czynno ści ustalono, że petycja ta spełnia wymagania
formalne stawiane petycjom wnoszonym przez podmioty nie b ędące osobami fizycznymi.
Rozpatruj ąc powyższą petycję pod względem merytorycznym Komisja stwierdzi ła, że
zakres podejmowanego problemu nie mie ści się w kompetencjach Rady Gminy.
Zgodnie z definicją ustawową przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególno ści
zmiany przepisów prawa, podj ęcia rozstrzygni ęcia lub innego działania w sprawie dotycz ącej
podmiotu wnoszącego petycj ę, życia zbiorowego lub warto ści wymagaj ących szczególnej
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszcz ących się w zakresie zadań i kompetencji adresata
petycji.
Zgłoszone w petycji z dnia 10 i 25 lutego 2021 r. żądanie dotyczy podj ęcia przez Radę Gminy
świdwin uchwały wyrażającej opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego w
celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktów woli narodu nowego kodeksu
wyborczego i nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski.
Zaproponowane w petycji pytania o referendum dotycz4 spraw ogólnokrajowych,
pozostaj ących poza zakresem w łaściwości i kompetencji rady gminy. Realizacja celu
postulowanego w petycji mieści się w zakresie kompetencji Sejmu, który mo że zarządzić
referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla pa ństwa (art. 125 ust. 1 i
2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o
referendum ogólnokrajowym).
Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdzi ła, że przedmiot petycji
nie mieści się w kompetencjach Rady Gminy Świdwin, z tego względu, należy uznać iż brak
jest podstaw do jej uwzględnienia.
Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie
załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Zgodnie z
art. 13 ust. 2 ww. ustawy sposób za łatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

