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UCHWAŁA NR XX/.../2021 

RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 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 

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 ze zm.) oraz 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) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. W wyniku rozpatrzenia petycji 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, Rada Gminy 
Stanisławów nie ma podstaw do jej uwzględnienia. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o jej rozpatrzeniu oraz do prowadzenia korespondencji w tej sprawie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2021 r. do Rady Gminy Stanisławów wpłynęła petycja z dnia
9 lutego 2021 r. Pani Teresy Garland 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.

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
określa, co może być przedmiotem petycji:
3. 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.

Petycja o wyrażenie przez Radę Gminy opinii, zgodnie z treścią § 26 ust. 2 Statutu Gminy
Stanisławów, nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji czyli Rady Gminy,
albowiem Rada Gminy Stanisławów nie ma w ramach swoich zadań wydawania opinii, lecz tylko:
stanowiska, postanowienia proceduralne (np. przekazanie wg właściwości), deklaracje,
oświadczenia, apele.

Jednocześnie należałoby uznać, że powyższe żądanie nie mieści się także w kompetencji
Rady Gminy, gdyż to nie Rada Gminy decyduje o ogłoszeniu referendum ludowego -
ogólnokrajowego w zakresie opisanym w petycji. 

Zgodnie z art. 125 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U.
z 1997 r. nr 78, poz. 483) o takim referendum decydują organy ustawodawcze (Sejm i Senat):
Art. 125 [Referendum ogólnokrajowe; warunki zarządzenia referendum]
1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum
ogólnokrajowe.
2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą
Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
liczby senatorów.
3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do
głosowania, wynik referendum jest wiążący.
4. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 ust. 6,
stwierdza Sąd Najwyższy.
5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowo
przeanalizowała petycję i stwierdziła, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, zagadnienia zawarte w petycji nie mieszczą się w katalogu zadań
własnych Gminy. Ponadto organ władzy publicznej może działać jedynie w graniach i ramach
prawa, wobec tego może podejmować wyłącznie te działania, na które prawo im pozwala.
W związku z powyższym petycja nie możne zostać uwzględniona przez Radę Gminy Stanisławów.
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