
UCHWAŁA NR XXXIV/213/21 
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o przeprowadzenie referendum ludowego 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), 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. Uznaje się, że wniesiona w dniu 22 lutego 2021 r. petycja dotycząca przeprowadzenia Referendum Ludowego w celu 
dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego 
Ustroju Prezydencko – Ludowego dla Polski, zostaje nieuwzględniona w całości. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach do zawiadomienia  wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Sławomir Kępisty 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
wnioski oraz petycje składane przez obywateli - w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

W dniu 22 lutego 2021 r. do Rady Miejskiej w Krośniewicach pocztą elektroniczną wpłynęła petycja Pani Teresy
Garland o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Petycja spełniła warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
dotyczące formy wniesienia petycji.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji przeanalizowała petycję i ustaliła, że Rada Miasta Krośniewice zobowiązana jest
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, opinie) muszą mieścić się w kompetencjach gminy i organu
stanowiącego, określonych przez ustawy oraz dotyczyć spraw właściwych dla społeczności lokalnej.

         Zgodnie z ustawą o petycjach: art. 2 ust. 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”, a wnioskowane przez wnoszącego petycję działanie nie mieści się w zakresie
działania organów gminy wskazanego w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378).

Organy władzy publicznej działają w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą podejmować tylko te
działania, na które prawo im wprost zezwala, wobec czego Komisja stoi na stanowisku nieuwzględnienia petycji
w całości i uznania jej za niezasadną.

W związku z powyższym Rada Miejska w Krośniewicach przychyla się do stanowiska Komisji skarg wniosków
i petycji i podjęła niniejszą uchwałę.

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