
UCHWAŁA NR XXXIV / 180 / 2021 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Na podstawie art.. 18b ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku               
o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870)     u c h w a l a     s i ę,   co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Szczytniki postanawia negatywnie rozpatrzyć petycję z dnia 21 lutego 
2021 r.  i odmawia  podjęcia  uchwały, stanowiącej treść żądania wyrażonego w niniejszej 
petycji,   w sprawie przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego w celu 
dokonania przez obywateli polskich akceptacji  Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu 
Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski. 

§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki zawiadomi 
podmiot wnoszący petycję. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIV /180 / 2021
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji.

W dniu 21 lutego 2021 roku do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęła w formie

elektronicznej petycja w sprawie w 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.

W dniu 25 marca 2021 roku niniejsza petycja była przedmiotem prac Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji. Po zbadaniu spełnienia wymogów formalnych oraz przeprowadzonej analizie

treści żądania zawartego w petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że przyjęcie

uchwały w brzmieniu wyrażonym w petycji wykracza poza zakres działania Rady Gminy, która

działa na podstawie i w granicach prawa. Analizując przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie

znaleziono podstawy prawnej do takiego działania.

Wskazać należy, że podjęcie przez Radę Gminy uchwały bez podstawy prawnej stanowi

istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Gminy Szczytniki negatywne

rozpatrzenie w/w petycji i odmowę przyjęcia uchwały w brzmieniu wyrażonym w powyższej

petycji.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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