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o opini ęws przeprowadzenia REFERENDUM
LUDOWEGO
Wnosząca petycję: TeresaSarland, skr. poczt.88, ul. Ż
wirki i Wigury 13A,32-050Skawina,
Odpowiedźproszęprzesłać listem poleconym za potwierdzeniemodbioru

Rodo: Wyraż
am zgodęna publiczną publikacj ę moich danych koniecznyctido realizowania petycji.

Upoważ
niam wszystkichPolakówdo wysyłania tej petycji do wszystkichgmin w Polsce.

Zwracam sięz petycją do tutejszej Radygminy, by wyraziła opini ęws przeprowadzeniaBEZPO
ŚREDNIEGO
(podstawa:art.4
pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić z-obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum
konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu
Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowegodl.aPolski.

Proponowane pytania referendalne:
l.Czy zgadzaszsięna wdro ż
enie Nowego KodeksuWyborczegoautorstwa TeresyGarland?
2.Czyzgadzaszsięna wdro ż
enie w Polsceustroju Prezydencko-Ludowego?

W załącznikach przesyłam:
l.UzasaBnienie dla koniecznoś
ci przeprowadzeniaReferendum Ludowego w Polscetj. DeklaracjęSamostanowienia Narodu
Polskiego.
2.Metoda przeprowadzenia Referendum.
3,Projekt Nowego KodeksuWyborczegoautorstwa TeresyGarland
4.Projekt Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego

A poni ż
ej wystąpienie bytego Posł a na Sejm s.p. Janusza Sanockiego ws Istniejącego obecnie w Polsce, łamiącego
rednio i indywidualnie kandydować w
Konstytucj ęKodeksu Wyborczego który w praktyce uniemoż
liwia Polakom bezpoś
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wyborach:
Zacząćnależ
e w 2019 roku wybory do Sejmu byty nieważ
y od tego, ż
ne gdyżobecnaordynacjawyborczajest niezgodnaz
Konstytucją z jej artykułami: 32, 60, 96. W tej sprawie na jesieni 2019 roku PosefSanocklzaapelował do PrezydentaRP
Andrzeja Dudy aby ten wstrzymał si ęz ogłoszeniem nowej kadencji Sejmu i zwrócił si ędo TrybunatuKonstytucyjnegoo
zbadanietej sprawy.Jednocześ
nie zaapelował do Senatu by rozpoczął inicjatyw ęustawodawczą I zmienił istniejący Kodeks
Wyborczy.Źródł o wideo na Youtub ępt.: „Wystąpienia pasta JanuszaSanocklegonaostatnim posiedzeniuVIIIkadencji"
httgs;//www.youtube.com/watch?v=b22-Uayhtno

Pomimo poważ
nych w ątpliwo ś
ci co do dennokratycznosciwyborów, pan PrezydentAndrzej Duda nową kadencjęSejmu
ogłośif.

Przytaczamwypowiedźtj. treść
noś
ci wyborów:
wyst ąpienia pana Posła JanuszaSanockiegoodnoś
nie nieważ
dy obywatel mógł zg łosićswoj ą
„13 X 2019r. odbyty sięwybory parlamentarne. O ile w wyborach do Senatu każ
kandydaturę/ to w wyborach do Sejmu takiej moż
liwoś
ci polski obywatel nie ma. Państwowa Komisja Wyborcza w
orzeczeniuktóre wydała na mój wniosek 31 maja 2019r.stwierdzita Iżobywatelowi, polski kodekswyborczy nie przewiduje
liwoś
moż
ci indywidualnego kandydowania na Posła, co w sposób oczywisty naruszapolską Konstytucj ę: art.32, art.60.
Polak który nie moż
e kandydowaćindywidualnie został skazany na to iżo skorzystaniu ze swojego prawa biernego
wyborczego, decydują w praktyce oligarchie kilku partii politycznych, l w ten sposóbzostało zawłaszczonenam, odebrane
nam prawo do kandydowania na Posła do Sejmu, a ta decyzja została przekazanaw ręce PanaKaczyńskiego, PanaSchetyny
i Ich otoczenia, l w ten oto sposóbSzanowni Państwo, wszystkie „jedynki" z listy PIS-ui wszystkie„jedynki" z listy Platformy
Obywatelskiej Koalicji, weszł y do Sejmuw tych wyborach. Wszystkie.TrzyczwartePostówprzyszłej kadencji,to będg osoby
wybrane z pierwszego, drugiego i tam trzeciego miejsca. To ja stawiam pytanie: Ktowybrat tych Posł w? Czyobywatele
przy urnach? Czyteżliderzy partii politycznych? Bezwzględnie odpowiedźjest prosta! Liderzypartii politycznych! Toznaczy
ż
e został y naruszone zarówno artykuł 96 Konstytucji i warunki Jakim mają odpowiada ćdemokratyczne wybory, a
"
mianowicie została naruszona „równo ść
procesu wyborczego, bo to jedni obywatele decydują KTO MOŻE kandydować a
".
"
KTONIEMOŻE.Została naruszona„powszechność
redniość Skorotak wiele przymiotników
prawa wyborczego, i „bezpoś
e wybory do Sejmu
prawa wyborczego opisanychw artykule 96 Konstytucji zostało naruszone,to trzebastwierdzićwprost, ż
były nieważ
ne. Nie mogą by ćbowiem waż
ne wybory do Sejmu, przeprowadzone wedł ug kodeksu Wyborczego który
naruszaKonstytucję. W związku z tym. Ja apelujędo PanaPrezydentaAndrzeja Dudy- PrezydentaRzeczpospolitej,którego
zadaniem gł wnym jest strzeż
enie Konstytucji, iż
by wstrzymał się ze zwoływaniem nowego Sejmu i poparł i zwrócił siędo
Trybunatu Konstytucyjnego o pilne rozpatrzenie mojego wniosku o stwierdzenie niezgodnoś
ci Kodeksu Wyborczegoz
Postów,
Konstytucją. Wybory do Sejmubyty nieważ
wybierania
ne! Obrońcy tego systemu partyjnego
powołują sięczęsto na
to iżjest tam Jeszczepiąty przymiotnik: „ ż
e wybory maj ą by ć proporcjonalne" w artykule 96. Prawo i Sprawiedliwość
otrzymało 43, prawie 44 procent gtosów, ale w Sejmie ma zdecydowaną wi ększość
, ma ponad 50 procent głosów.
Natomiast w Senaciektóry byt wybierany Jednomandatowo,jest tam 48 procent. Więc pytam się: które wybory są bardziej
proporcjonalne? Czyte prowadzone w okręgachjednomandatowych czegoefektem jest Senat?Czyte prowadzone według
ordynacji tzw. proporcjonalnej która wcale ordynacją proporcjonaln ą nie jest. Podczastego ostatniego mojego wystąpienia
tutaj, apeluj ędo wszystkich obywateli ż
eby poparli nieustanny nasz wniosek o zmianęsystemu wyborczego który jest
enia jakoś
ci Parlamentu. Prawdziwie
patologiczny, famie konstytucj ę, narusza prawa obywatelskie i prowadzi do obniż
legalną Izbą w tej kadencji będzie Senat.Apeluj ęzatem do Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczejw zakresiezmiany
systemu wyborczego do Sejmu, Beztej zmiany, Polskadalej b ędzie brn ąćw bezsensownekonflikty, w chore partyjniactwo,
w patologiczne układy na styku spdfek państwowych oraz partii politycznych. Apelujędo Prezydentaiż
by położ
ył kres temu
bezprawiu."

Jak dotychczas ż
ci, demokracji l rządów prawa, nie
aden sąd w Polsce który powinien był sta ć na straż
y sprawiedliwoś
unieważ
nił Kodeksu Wyborczegoa Sąd Najwyż
szywr ęcz akceptował zatwierdzając i legalizując swoimi uchwałami wszystkie
dotychczasowe niedemokratyczne rządy po 1989 roku w Polsce.
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Wybory do Sejmu. Ustawa- Ordynacja wyborcza do Sejmu (rozdział 19, artykut 160) Dz.U.nr46,'ppz. 499, z dnia 16 maja
200Ir. jest niezgodnaz Konstytucją RzeczypospolitejPolskiejz 1997r.
UZASADNIENIE:
l.Konstytucja RP stanowi: Art.96.2 „Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpoś
rednie i proporcjonalne oraz
'
.
odbywają sięw głosowaniutajnym"
Ponieważokreś
rednie" wymienione Jest przed „proporcjonalne", to co najmniej połowa postów powinna być
lenie „bezpoś
wybierana w wyborach bezpoś
rednich (większoś
ciowych).

2.Ordynacjawyborcza do Sejmu,wg wyż
ej wskazanejustawy;
Art.130 „Wybory do Sejmus^ powszechne, równe/ bezpoś
rednie i proporcjonalne orazodbywają sięw głosowaniutajnym .
Art.lGO.l „Wyborca głosuje tylko na jedn ą list ęokr ęgową stawiaj ąc na karcie do głosowania znak „X" w kratce z lewej
strony obok nazwiskajednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazujeJegopierwszeństwo do uzyskaniamandatu
Przepisart. 130 ustawy Jestpowtórzeniem artykułu 96.2 Konstytucji.
Jednakart.160.1 ustawy wskazujetylko wybory proporcjonalne. Wynika to wprost zesposobu głosowania „tylko na Jedną
listęokr ągową" oraz „wskazywanie pierwszeństwa". Taki sposób głosowania (wskazywania!)jest charakterystycznytylko i
rednie". Według tylko takiego sposobu
wyłącznie dla wyborów proporcjonalnych. Cafkowlcie pomini ęte są wybory „bezpoś
głosowania przeprowadzane są wybory do Sejmu.
PODSUMOWANIE
Wybory do Sejmu przeprowadzane są częś
ciowo niezgodnie z,Konstytucją/ ponieważw Ustawie całkowicie pominfęte są
e co najmniej potowa Postów
ciowej). A to z koleioznaczaż
redniej (większoś
okręgi wyborcze wg ordynacji wyborczej bezpoś
do Sejmu została „wybrana" i jest „wybierana" niezgodniez Konstytucją !
ne z mocy ustawy konstytucyjnej,
Tym samym Sejm jest nielegalny,a uchwalone ustawy tak „wybranego" Sejmu są nieważ
szym prawem RP.Z kolei rzą d jest nielegalny ponieważudzielane jest mu wotum zaufania (art.154.2
która jest najwyż
Konstytucji) przez nielegalny Sejm.

szą petycj ą gdyżjest to priorytet. Polecamrównieżzaznajomić się
Oczekujępilnego zajęcia sięprzez RadęGminy powyż
równie żze stanem demokracji w Polscew artykule pt. „Demokracja do lamusa?Nic bardziejbłędnego!" na stronie:
httBS;/^teresagariand.neon24.pl/post/160270,demokracj'a-do-lamusa-nic-bardziej'-bledneg2

Z wyrazami szacunku
TeresaGarland
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