
UCHWAŁA NR XLV/393/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 9 lutego 
2021 r. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), Rada Miejska w Mosinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję z dnia 9 lutego 2021 r. złożoną 
przez panią Teresę Garland, zatytułowaną „o opinię ws przeprowadzenia 
REFERENDUM LUDOWEGO”, z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Mosinie, którą zobowiązuje się do zawiadomienia wnoszącą petycję o sposobie 
jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

W dniu 22 lutego 2021 r. Burmistrz Gminy Mosina przesłał Radzie Miejskiej 
w Mosinie, złożoną drogą elektroniczną w dniu 21 lutego 2021 r., petycję pani 
Teresy Garland z dnia 9 lutego 2021 r., zatytułowaną „o opinię  
ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO”. Wnosząca petycję zwraca się 
w niej do Rady Miejskiej w Mosinie o wyrażenie opinii 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    petycji 
przedstawiono proponowane pytania referendalne oraz argumenty wskazujące 
na niezgodność z Konstytucją RP Kodeksu Wyborczego i ordynacji wyborczej  
do Sejmu RP, a  dołączono do niej: 1) uzasadnienie dla konieczności 
przeprowadzenia referendum ludowego w     Polsce, tj. „Deklarację 
Samostanowienia Narodu Polskiego”, 2) metodę przeprowadzenia referendum, 
3) projekt nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland, 4) projekt 
nowego ustroju prezydencko-ludowego. 

W związku z tym, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), przedmiotem petycji może być żądanie, 
w  szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego 
działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego 
lub wartości wymagających szczególnej ochrony w  imię dobra wspólnego, 
mieszczących się w   zakresie zadań i    kompetencji adresata petycji, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w  Mosinie pismem z  dnia 24  marca 2021 r. 
zwróciła się do pani Teresy Garland o złożenie wyjaśnień, co jest przedmiotem 
jej petycji z dnia 9 lutego 2021 r., zgodnym z zakresem właściwości rady gminy, 
określonym w  art.  18  ust.  2  ustawy z  dnia 8  marca 1990  r. o samorządzie 
gminnym (Dz.  U. z  2020  r., poz.  713 i  1378). Wskazała przy tym, zgodnie 
z  art.  7  ust.  2  ustawy z  dnia  11  lipca 2014  r. o petycjach, że w przypadku 
niezłożenia wyjaśnień w   terminie 14   dni od dnia otrzymania wezwania, 
przedmiotowe pismo zostanie pozostawione bez rozpatrzenia. Pismo to wnosząca 
petycję odebrała w  dniu 6  kwietnia 2021  r. W  związku z  tym, że wezwanie 
Przewodniczącej Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2021 r. pozostało  
bez odpowiedzi, Rada Miejska w    Mosinie postanowiła pozostawić  
bez rozpatrzenia petycję pani Teresy Garland z dnia 9 lutego 2021 r. 
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