
UCHWAŁA NR XXXVI/197/2021 
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713, zm. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach 
( Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznać petycję Teresy Garland z dnia 22 lutego 2021 roku, dotyczącą opinii w sprawie 
przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli akceptacji jako aktów woli Narodu: 
Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lipsku, zobowiązując 
jednocześnie do poinformowania wnoszącą petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku 

 
 

Marcin Lenart 
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UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła, skierowana do Rady Gminy, petycja Teresy

Garland – Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny - o opinię w

sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Wnosząca petycję domaga się, by Rada Gminy wyraziła opinię w sprawie przeprowadzenia

bezpośredniego referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli akceptacji jako aktów woli

Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski. W w/w

petycji zaproponowano jednocześnie pytania referendalne.

Petycja została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lipsku, która na

posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2021r. stała się przedmiotem prac obrad Komisji.

Po rozpatrzeniu przedmiotowej petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, iż postulaty zawarte

w petycji nie zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870):

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.

Z powyższego wynika że petycja zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej działania, ale

działania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata.

Żądanie w/w petycji dotyczy wydania przez Radę Miejską opinii w zakresie przeprowadzenia referendum

ludowego w sprawie Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla

Polski. Każdy Organ, w tym Rada Miejska w Lipsku, zobowiązana jest do działania na podstawie i w

granicach prawa, co oznacza, że przedmiot uchwały musi mieścić się w kompetencjach organu

stanowiącego Gminy, określonych przez ustawy. Żądanie objęte petycją wykracza poza zakres spraw

określonych w art. 18 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z

2020 r. poz. 713 i 1378).

Należy wziąć pod uwagę to, że ustrój Rzeczpospolitej Polskiej jak również kwestia referendum

określone są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Konstytucja zawiera także

tryb i procedury zmiany Konstytucji.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 Konstytucji RP Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co

najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.

Petycja dotyczy wydania opinii, dlatego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła niniejszą

petycję. Jednak, jak czytamy w petycji, opinia ma dotyczyć konkretnych projektów zmiany Konstytucji czy

Kodeksu Wyborczego, zdaniem Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Rada Miejska nie ma uprawnień do

zajmowania stanowiska w zakresie zmiany ustawy zasadniczej oraz innych ustaw.

Procedowanie zmian Konstytucji RP oraz innych ustaw zostało określone w Konstytucji, dlatego w

ocenie Komisji petycja nie zasługuje na uwzględnienie, a podjęcie uchwały o przedstawionej treści jest w

pełni uzasadnione.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Lipsku podziela pogląd wyrażony przez Komisję Skarg,

Wniosków i Petycji i uznaje petycję za bezzasadną.
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