
PROJEKT 
UCHWAŁA NR ……/…./2021 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 
z dnia ……………….. 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia 
referendum ludowego. 

 
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycja do Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego nie 
zostaje uwzględniona. 

§ 2. Sposób rozpatrzenia petycji zawarty jest w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
                                                                                            Przewodniczący Komisji 
               Skarg, Wniosków i Petycji 

              Zofia Warda 

 

 

         

 

 

 
   

 
 
          



Uzasadnienie do Uchwały …../…../2021 
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 
z dnia …………. 2021 r. 

 
  W dniu 22 lutego 2021 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej petycja, 
której przedmiotem było wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. 
W treści petycji wnioskodawcy domagają się by Rada Miejska  wyraziła opinię 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. 

Petycja została umieszczona na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego oraz 
przekazana pod obrady komisji skarg, wniosków i petycji. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej dokonała 
analizy treści złożonej petycji. W toku dyskusji Komisja stwierdziła, iż kwestie poruszane w 
petycji nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady gminy i jednocześnie zaopiniowała 
petycję jako niezasługującą na uwzględnienie. Rada, jako organ uchwałodawczy gminy, 
zobowiązana jest bowiem do działania na podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że 
każda czynność podejmowana przez radę gminy powinna znajdować podstawę w przepisach 
prawa, a uchwały o charakterze nie władczym (apele, rezolucje, odezwy) muszą mieścić się w 
kompetencjach gminy i organu stanowiącego, określonych przez ustawy oraz dotyczyć spraw 
właściwych dla społeczności lokalnej. 
W obowiązującym porządku prawnym brak jest instytucji referendum ludowego. 
Ustawodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszcza aktualnie możliwość 
przeprowadzenia dwóch typów referendum, a mianowicie referendum ogólnokrajowego – do 
którego zarządzenia właściwym jest Sejm albo Prezydent za zgodą Senatu, zgodnie z art. 125 
ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz referendum 
lokalnego, o którym decydują członkowie wspólnoty samorządowej, przy czym przedmiotem 
tego referendum mogą być wyłącznie sprawy dotyczące tej wspólnoty samorządowej 
określone szczegółowo w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum 
lokalnym. Sprawy opisane w petycji a mające stanowić przedmiot referendum ludowego 
wykraczają poza zakres spraw, o których mowa powyżej. 

Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej pracuje na podstawie obowiązującego prawa  
oraz ściśle udzielonych jej kompetencji i nie może wydawać opinii sprzecznych z porządkiem 
prawnym wyrażonym w Konstytucji RP. 

Mając na uwadze powyższe petycja nie zostaje uwzględniona. 
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie 

załatwienia petycji, w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 
Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji 
nie może być przedmiotem skargi.  

 
                                                                                            Przewodniczący Komisji 
               Skarg, Wniosków i Petycji 

              Zofia Warda 


