UCHWAŁA NR XXXII/277/21
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 29 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 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską w Szubinie uchwały wyrażającej
opinię ws. 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, Rada Miejska w Szubinie uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.
§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie do
powiadomienia zainteresowanych o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Kijowska
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Uzasadnienie
W dniu 24.02.2021 r. drogą elektroniczną, a w dniu 1 marca 2021 r. w wersji papierowej do
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szubinie wpłynęła petycja od Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej
Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie 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.
Przewodnicząca Rady Miejskiej pismem z dnia 16 marca 2021 r. przekazała petycję do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szubinie w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy i sporządzenia
projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie wraz z uzasadnieniem.
Na posiedzeniu zdalnym w dniu 18 marca 2021 r. w trakcie czynności wstępnych Komisja dokonała
kwalifikacji prawnej otrzymanego w dniu 16 marca 2021 r. pisma i po dyskusji uznała, że pismo spełnia
wymogi petycji na podstawie art. 7 ust. 1 o petycjach, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2.
Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. w toku czynności wyjaśniających Komisja dokonała ustaleń
stanu faktycznego i prawnego dotyczącego przedmiotu wniesionej petycji.
Za przedmiot petycji uznano żądanie wydania opinii ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach Komisja przyjęła, że petycja stanowi takie wystąpienie, które
zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej działania
mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata.
Podmiot wnoszący petycję musi w niej wskazać zarówno cel, jaki organ powinien osiągnąć w swojej
działalności, jak i prawną formę działania, która – w jego ocenie – powinna prowadzić do realizacji zawartego
w petycji postulatu.
Wnioskodawca zawnioskował o podjęcie przez Radę Miejską w Szubinie uchwały wyrażającej opinię ws.
przeprowadzenia BEZPOŚREDNIEGO Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich
akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju PrezydenckoLudowego dla Polski, nie wskazując wyraźnej podstawy prawnej, na podstawie której, Rada Miejska
w Szubinie mogłaby podjąć tego typu uchwałę, jak zawnioskowano w treści petycji.
Petycje wnoszone do Rady Miejskiej muszą mieścić się w zakresie właściwości rady.
W myśl art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania rady gminy zostały określone w art. 18 u.s.g.
Zgodnie z ust. 1 tego przepisu do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
W obowiązujących przepisach prawnych nie można doszukać się przepisów stanowiących podstawę prawną
do wyrażenia przez Radę Miejską w Szubinie uchwały w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia
referendum ludowego.
Poza zakresem właściwości Rady Miejskiej w Szubinie znajdują się sprawy ogólnokrajowe, należące z mocy
ustaw szczególnych do właściwości innych organów państwowych lub organizacji społecznych. W ocenie
Komisji wydanie opinii o charakterze niewładczym nie mieści się w kompetencjach gminy i jej organu
stanowiącego określonych przez ustawy.
Reasumując, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w Szubinie uznała wniesioną petycję za bezzasadną, gdyż
nie dotyczy ona zadań i kompetencji Rady Miejskiej w Szubinie oraz innych organów władzy publicznej,
którym według właściwości można ją przekazać.
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Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Szubinie po rozpatrzeniu petycji dotyczącej podjęcia uchwały
ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną.

Przewodnicząca Rady
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