
UCHWAŁA NR XXVI/231/21 
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum 
Ludowego 

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 i poz. 1378) oraz z 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1 Petycję złożoną w dniu 23 lutego 2021 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie 
przeprowadzenia Referendum Ludowego, Rada Miejska w Grodkowie rozpatruje negatywnie. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Jadwiga Demska 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/231/21 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

Pismem z dnia 23 lutego 2021 roku, otrzymanym za pośrednictwem poczty elektronicznej, Pani Teresa 
Garland tytułująca się jako Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, wniosła do tutejszego Urzędu petycję „o opinię ws 
przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO”. 

Petycja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2021 roku oraz w dniu 
21 kwietnia 2021 roku badając petycję zapoznała się z opinią Burmistrza Grodkowa w powyższym zakresie 
oraz w wyniku szczegółowej analizy stwierdziła, co następuje: 

Przedmiotem petycji jest wniosek do Rady Miejskiej o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia 
„bezpośredniego Referendum Ludowego (…) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako 
Aktów Woli Narodu”, następujących, przygotowanych przez Teresę Garland, projektów aktów prawnych: 

1. „Nowego Kodeksu Wyborczego”; 

2. „Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego”. 

Do złożonej petycji Pani Teresa Garland załączyła: 

1. Projekt Nowego Kodeksu Wyborczego zawierający m.in. postulat utworzenia 49 jednomandatowych 
okręgów wyborczych, obowiązkowe oświadczenia kandydata nt. przynależności etnicznej i religijnej; 

2. Projekt Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego zakładającego m.in. likwidację sejmu, senatu 
i wprowadzenie „zarządu komisarycznego” w okresie przejściowym. Docelowo sejm nie miałby władzy 
ustawodawczej, a jedynie „stał na straży majątku narodowego i przestrzegania Naturalnych Praw Człowieka 
i Obywatela”; 

3. Deklarację Samostanowienia Narodu Polskiego, której wstęp stanowi fragment z Deklaracji 
Niepodległości Stanów Zjednoczonych., a która zawiera m.in. postulat powołania rządu narodowego, 
„odsunięcie od władzy Żydów”, zrewidowanie wszystkich obowiązujących umów międzynarodowych 
i odrzucenie wszelkich zobowiązań finansowych zawartych przez „dotychczasowe okupacyjne rządy”. 

Odnosząc się do treści wnioskowanej przez Panią Teresę Garland petycji należy stwierdzić, iż zakres 
merytoryczny postulowanych zmian znacznie wykracza poza zakres działania Gminy opisany 
w art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Petycja dotyczy opiniowania zmian 
fundamentalnych zasad ustrojowych panujących obecnie na terenie Rzeczpospolitej. 

W świetle powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła negatywnie rozpatrzyć petycję. 
Rada Miejska w Grodkowie podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stwierdza, że 
podjęcie uchwały jest zasadne.
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