
UCHWAŁA NR XVI/8/2021 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 22 marca 2021 r 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Uznaje się, że wniesiona w dniu 18 lutego 2021 r. petycja dotycząca „PETYCJA do tutejszej 

Rady Gminy o opinię ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO” nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

§ 2 

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji zawarto poniżej. 

§ 3 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadomi wnoszącego.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zwrócono się z petycją do tutejszej Rady Miejskiej by wyraziła opinię ws. przeprowadzenia 

BEZPOŚREDNIEGO (podstawa: art. 4 pkt. 2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić 

z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum konstytucyjnym) w celu 

dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu 

Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski. 

Zaproponowano 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? 

W załącznikach przesłano: 

1) Uzasadnienie dla konieczności przeprowadzenia Referendum Ludowego w Polsce 

tj. Deklarację Samostanowienia Narodu Polskiego. 

2) Metodę przeprowadzenia Referendum. 

3) Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland. 

4) Projekt Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego. 

Rada Miejska zapoznała się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i zważyła 

co następuje: 

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, 

poz. 483; ze zm.) oraz wydane na jej podstawie ustawy regulują ustrój Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz funkcjonowanie jej organów. Ustrój ten nie przewiduje referendum w formie 

zaproponowanej przez wnioskodawców.  

2) USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym reguluje zasady i tryb 

przeprowadzania referendum ogólnokrajowego, o którym mowa w art. 125 i w art. 90 ust. 

3 oraz w art. 235 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

3) Rada Miejska nie podziela poglądów wnioskodawców ujawnionych w przedstawionych 

projektach dokumentów.  

Dlatego też petycja nie może zostać uwzględniona. 


