
UCHWAŁA Nr XXXIV/171/21

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 26 kwietnia 202Ir.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 15, art. 18 b 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)

Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje :

§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 18 lutego 2021 roku, w przedmiocie opinii w sprawie przyjęcia 
uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o przeprowadzeniu Referendum Ludowego

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Baćkowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie

Do Rady Gminy w Baćkowicach w dniu 18 lutego 2021 roku wpłynęła petycja Pani Teresy 
Garland dotycząca podjęcia uchwały w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum 
Ludowego.

Powyższa petycja była przedmiotem prac Komisji Skarg , Wniosków i Petycji, która uznała 
przedmiotową petycję za bezzasadną i zaproponowała podjęcie przez Radę Gminy uchwały 
odmawiającej uwzględnienia petycji.

Po przeprowadzeniu analizy petycji stwierdzono, że Rada Gminy Baćkowice nie posiada 
uprawnień do rozpatrzenia jej przedmiotu tj. wydania opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum 
Ludowego w sprawie wdrożenia nowego Kodeksu Wyborczego oraz nowego Ustroju Prezydencko - 
Ludowego dla Polski.

W odniesieniu do petycji organy przestrzegają swojej właściwości, a tym samym mogą 
rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Do zadań własnych gminy, 
określonych w artykule 18 oraz art. 7 ust.l pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 roku pozycja 713 ze zm.) należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej.

Zgodnie z ustawą o samorządzie. Rada Gminy nie ma kompetencji do procedowania 
konkretnych projektów zmiany Konstytucji oraz innych ustaw przedstawionych przez właściwe 
w świetle Konstytucji. Właśnie ze względu na to , że dążenie do wprowadzenia tych zmian 
podnoszone jest poza trybem konstytucyjnym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji , przedstawiła 
Radzie Gminy Baćkowice stanowisko , że wniosków zawartych w petycji nie należy uwzględniać i nie 
podejmować uchwały o treści takiej jak w petycji.
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