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32-050 Skawina

Odpowiadając na petycję, która wpłynęła w dniu 26 lutego 2021 r. informuję, że była ona 

przedmiotem rozpatrzenia na Sesji Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie w dniu 29 kwietnia 2021 

roku.
Rada Miejska uchwałą Nr XXXI/429/2021 przyjęła stanowisko Komisji skarg, wniosków 

i petycji w sprawie petycji, wypracowane na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br.
W załączeniu przesyłam uchwałę Nr XXXI/429/2021 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum 

ludowego.
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UCHWAŁA Nr XXXI/429/2021

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego.

Na podstawie art. 18b ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378) w związku z 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 Miejska w Bomem Sulinowie uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1. Rozpatruje się petycję dotyczącą wyrażenia przez Radę Miejską w Bomem 
Sulinowie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonanie 
przez obywateli polskich akceptacji Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju 

, Prezydencko-Ludowego dla Polski, złożoną przez Panią Teresę Garland w dniu 26 lutego 2021 r.
2. Przyjmuje się stanowisko Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 

w Bomem Sulinowie w sprawie petycji, o której mowa w ust.l, o treści jak w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie 
do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji. Sposób 
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/ MM) /2Q21 
Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie 
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie na posiedzeniu 
w dniu 19 kwietnia 2021 r. rozpatrywała petycję wniesioną przez Panią Teresę Garland, 
a dotyczącą wyrażenia przez Radę Miejską w Bomem Sulinowie opinii w sprawie 
przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonanie przez obywateli polskich 
akceptacji Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla 
Polski.

Komisja w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym 
tjdokonano sprawdzenia, czy spełnia ona wymagania opisane w art. 4 ustawy o petycjach. 
W wyniku podjętych czynności ustalono, że petycja spełnia wymagania formalne stawiane 
petycjom wnoszonym przez osoby fizyczne. Została ona także wniesiona w interesie 
publicznym.

Komisja w toku prowadzonego postępowania stwierdziła, źe w obowiązującym porządku 
prawnym brak jest instytucji referendum ludowego. Ustawodawca dopuszcza aktualnie 
możliwość przeprowadzenia dwóch typów referendum, a mianowicie referendum 
ogólnokrajowego, które ma prawo zarządzić Sejm albo Prezydent zgodnie z art. 125 ust. 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 
z późn. zm.) oraz referendum lokalnego, o którym decydują członkowie wspólnoty 
samorządowej określone szczegółowo w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741).

Sprawy opisane w petycji mające stanowić przedmiot referendum ludowego wykraczają 
poza zakres zadań i kompetencji gminy, a zatem uchwała Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie 
zawierająca treść określoną przez wnoszącą byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. Organ 
władzy publicznej działa wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że może on 
podejmować tylko te działania, na które prawo wprost mu zezwala. Niedopuszczalna jest 
wykładnia rozszerzająca, bazująca na szerokiej interpretacji zapisu art. 18 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym.

Podsumowując powyższe ustalenia Komisja skarg, wniosków i petycji postanowiła nie 
uwzględnić przedmiotowej petycji.

Podpisy Komisji:

1. Artur Malinowski (przewodniczący) ...y
2. Magdalena Bugiel (członek)
3. Karolina Fornal (członek)


