
UCHWAŁA Nr 14.2021 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 
 
 
w sprawie opinii dotyczącej petycji w przedmiocie przeprowadzenia Referendum 
Ludowego 
 
 Na podstawie § 35 ust. 3 w związku z § 44c ust. 2 i 3 oraz § 44e Statutu Gminy Wilków 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2018 r. poz. 3227) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy  
w Wilkowie uchwala,  co następuje: 

 
§ 1. Po zapoznaniu się z treścią petycji z dnia 19 lutego 2021 r. oraz z dnia 23 lutego 2021 r. 

o tożsamej treści wniesionej w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum 
Ludowego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego opiniuje o jej nieuwzględnienie, z powodów określonych w uzasadnieniu 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
Rady Gminy w Wilkowie 

Edward Szulakowski 
 

Członkowie Komisji: 
 
1. Zbigniew Błaszczyk  

2. Michał Piątek 

  



 

UZASADNIENIE 
 

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy  

w Wilkowie ustaliła, że w dniu 19 lutego 2021 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie petycja. 

Petycja o tożsamej treści wpłynęła też w dniu 23 lutego 2021 r. 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania.  

Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy w Wilkowie zapoznała się z treścią petycji, dokonała jej analizy i ustaliła, że petycja 

została wniesiona w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego. 

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że przedmiot petycji nie mieści 

się w zakresie zadań i kompetencji gminy.   

Komisja stwierdziła, że w gminach przeprowadza się referendum w sprawach lokalnych, 

natomiast biorąc pod uwagę treść petycji dotyczy ona przeprowadzenia referendum  

w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa – tj. w przedmiocie kodeksu wyborczego  

i ustroju państwa, które to referendum winno mieć charakter ogólnokrajowy. 

W wyniku postępowania Komisja wyraziła opinię, że petycja w sprawie opinii dotyczącej 

przeprowadzenia Referendum Ludowego  nie powinna zostać uwzględniona. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi do Rady Gminy  

w Wilkowie o nieuwzględnienie petycji, z powodów określonych w uzasadnieniu do niniejszej 

uchwały. 

 

Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
Rady Gminy w Wilkowie 

Edward Szulakowski 
 

Członkowie Komisji: 
 
1. Zbigniew Błaszczyk  

2. Michał Piątek 

 


