
Oświadczenie 

Rady Gminy w Rossoszu 

w sprawie petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia 

bezpośredniego Referendum  Ludowego 

 

Na podstawie art18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 9 ust. 2 i art.13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy 

Rossosz z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019r. poz. 410) Rada 

Gminy Rossosz oświadcza, że: 

 

W dniu 9 marca 2021 r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Rossosz, na której 

zostało przedstawione stanowisko Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy 

w Rossoszu z dnia 2 marca 2021 r.  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. 

W wyniku rozpatrzenia stanowiska Komisji skarg, wniosków i petycji, Rada 

Gminy w Rossoszu postanawia w głosowaniu jawnym odmówić wydania opinii  

w sprawie. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

     (-) Jan Marcinkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 



Stanowisko z dnia 2 marca 2021 r. 

Komisji skarg, wniosków i petycji 

Rady Gminy w Rossoszu 

w sprawie petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia 

bezpośredniego Referendum Ludowego 

 

Dnia 19 lutego 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej Tymczasowa 

Rada Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego zwróciła się  

z petycją do Rady Gminy, by wyraziła opinię w sprawie przeprowadzenia bezpośre-

dniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji 

jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju 

Prezydencko-Ludowego dla Polski. 

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

proponuje  następujące 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? 

 

 Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji  po zapoznaniu się z treścią petycji  

i załączonymi do niej dokumentami postulują  odmówić wydania  opinii w sprawie. 

 

Uzasadnienie 

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Rossoszu stwierdza, że  Rada Gminy  

nie jest organem kompetentnym w sprawie opiniowania w kwestii poruszanej w petycji. 

Jednocześnie Komisja stwierdza, że: 

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 

lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  

2. Rada Gminy może wypowiadać się w zakresie powierzonych jej zadań. Dotyczy 

to także sytuacji, gdy stanowisko rady jest niewiążące i stanowi np. apel czy 

deklarację. Opinia rady może dotyczyć tylko kwestii, które pozostają w zakresie 

działania gminy. Sprawy ogólnokrajowe nie należą do właściwości gminy i rady 

gminy. 

Wobec powyższego Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Rossoszu 

postuluje odmówić wydania  opinii w sprawie. 

. 

 Komisja skarg, wniosków i petycji 

1. Iwona Zan – przewodnicząca komisji 

2. Tomasz Zadziorski – członek komisji 

3. Marek Żuk – członek komisji 
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