
UCHWAŁA NR XLI/356/2021
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie petycji dotyczącej wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia bezpośredniego 
Referendum Ludowego

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

§ 1. 

Nie uwzględnia się petycji z dnia 18 lutego 2021 roku dotyczącej wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia 
bezpośredniego Referendum Ludowego. 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/356/2021

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 
713 z późn. zm.) 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 myśl art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), petycja 
złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, 
natomiast zgodnie z art. 13 ust. 1 w/w ustawy podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący 
petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 
W dniu 18 lutego 2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie wpłynęła petycja dotycząca wyrażenia 
przez radę gminy opinii ws. 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. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie dokonała analizy treści petycji i wydała 
opinię, w której wskazała, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie, z uwagi na fakt, że w polskim 
ustawodawstwie nie istnieje instytucja bezpośredniego Referendum Ludowego. W obecnie obowiązującym 
systemie prawnym wyróżnić można jedynie referendum ogólnokrajowe, o którym mowa w art. 125 i w 
art. 90 ust. 3 oraz w art. 235 ust. 6 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., dalej 
zwaną Konstytucją RP oraz referendum lokalne, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. 
o referendum lokalnym. Zważywszy na powyższe, a także mając na uwadze art. 7 Konstytucji RP zgodnie, 
z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, Rada Miejska nie może 
wydać opinii sprzecznej z polskim porządkiem prawnym w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego 
Referendum Ludowego. W tym miejscu dodatkowo podnieść należy, że ugruntowane jest stanowisko 
w orzecznictwie sądowo - administracyjnym, zgodnie z którym w prawie administracyjnym nie obowiązuje 
zasada "to co nie jest zabronione, jest dozwolone" wręcz przeciwnie, zasadą prawa administracyjnego jest 
działanie ściśle na podstawie i w granicach prawa - zasada legalizmu (por.wyrok NSA z dnia 14 listopada 
2007 r. sygn. akt I OSK 50/07, wyrok NSA z dnia 23 września 2014 r. sygn.akt OSK 1270/14). 
Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie 
ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Przedmiot załatwienia petycji nie może być przedmiotem 
skargi. 
Rada Miejska w Staszowie biorąc powyższe ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Staszowie nie uwzględnia przedmiotowej petycji, w związku z czym podjęcie uchwały uważa się za 
zasadne. 
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