
UCHWAŁA NR XXX/239/2021 
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

 Na podstawie art. 9 ust. 2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r o petycjach (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 870) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje: 

1. Nie uwzględnia się złożonej przez Panią Teresę Garland petycji z dnia 9 lutego 2021 r. o wyrażenie przez 
Radę Gminy Reńska Wieś opinii 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 – z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
uchwały. 

2. Powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Reńska Wieś zawiadomienie wnoszącej petycje, o której 
mowa w § 1, przez przeslanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem jej drogą elektroniczną na adres 
poczty elektronicznej  podany w petycji. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Reńska Wieś 

 
 

Krzysztof Olszowka 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/239/2021 

Rady Gminy Reńska Wieś 

z dnia 24 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

Pani Teresa Garland złożyła adresowaną do Rady Gminy Reńska Wieś petycję, w której wnosi o wyrażenie 
przez Radę Gminy Reńska Wieś opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego (na podstawie 
art. 4 ust. 2 Konstytucji) referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli akceptacji Aktów Woli 
Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski. 

Do petycji dołączono odrębne teksty: 

1) deklaracji Samostanowienia Narodu Polskiego z dn. 2.02.2021r. tekst określający nowy ustrój Polski 
i założenia nowej ordynacji wyborczej, 

2) projektu zarządzania Państwem bezpośrednio przez Naród pod przywództwem Prezydenta Rzeczypospolitej, 
autorstwa Teresy Garland, uważającej się za Prezydenta Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, 

3) określające przyszły ustrój Polski, 

4) założeń nowej ordynacji wyborczej. 

Żądanie petycji nie dotyczy zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. 

Rady gmin, niezależnie od podejmowania uchwał przewidzianych w przepisach prawa, mają prawo do 
podejmowania uchwał zawierających opinie, stanowiska, postulaty, apele, również w sprawach 
nie należących do zadań gminy, pod warunkiem, że uchwała taka nie stanowi aktu władczego, nie nakłada 
na inne podmioty określonych obowiązków i nie nadaje im określonych praw. 

Uprawnienie to w przypadku Rady Gminy Reńska Wieś potwierdza § 55 ust. 1 i § 24 ust. 3 Statutu 
Gminy Reńska Wieś. 

O potrzebie podjęcia tego rodzaju uchwał decydują wyłącznie rady gminy wg własnego uznania. 

Rada Gminy Reńska Wieś nie widzi jednak potrzeby podjęcia uchwały opiniującej przeprowadzenie 
bezpośredniego referendum ludowego, o którym mowa w petycji, którego przeprowadzenie indywidualny 
obywatel uzasadnia krytyczną oceną obecnie obowiązującego porządku konstytucyjnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawia własną wizję ładu konstytucyjnego i prawa wyborczego oraz 
sposobu urzeczywistnienia tej wizji, a nadając temu formę petycji dąży zainteresowania przedstawioną 
koncepcją ustrojową i uzyskania w tym zakresie opinii organ uwładzy publicznej jakim jest m.in. Rada 
Gminy Reńska Wieś. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi. 
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