
UCHWAŁA NR XXXI.202.21 
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 20 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

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 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Rawa Mazowiecka negatywnie rozpatruje petycję w sprawie wyrażenia przez Radę 
Gminy opinii dotyczącej przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Rawa Mazowiecka do powiadomienia podmiotu 
wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Katarzyna Klimek 



Uzasadnienie

Petycja w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy opinii dotyczącej 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 wpłynęła do
Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 24.02.2021 r.

Działając na podstawie § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Rawa Mazowiecka Przewodnicząca Rady Gminy
przekazała petycję Komisji skarg, wniosków i petycji, która rozpatrzyła ją na posiedzeniu w dniu 2 marca
2021 r. stwierdzając, co następuje.

Autorka petycji postuluje o wyrażenie przez Radę Gminy opinii w sprawie referendum, w którym
obywatele mieliby opowiedzieć się za lub przeciw wprowadzeniu nowego kodeksu wyborczego oraz ustroju
prezydencko - ludowego. Zgodnie z art. 118 Konstytucji RP inicjatywa ustawodawcza w Polsce przysługuje
posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów, jak również grupie co najmniej
100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa
z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2120). W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, stosownie do art. 125 Konstytucji, może
zostać przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, którego zasady i tryb reguluje ustawa z dnia 14 marca
2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851). Stosownie do art. 63 ustawy, Sejm może
postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy obywateli, którzy dla swojego
wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500.000 osób mających prawo udziału w referendum.

Biorąc pod uwagę powyższe, w obowiązującym systemie prawnym obywatele Polski posiadają zarówno
inicjatywę ustawodawczą, jak również prawo do wystąpienia z wnioskiem o zarządzenie referendum. Żaden
z przywołanych powyżej przepisów, nie warunkuje możliwości przeprowadzenia referendum od uzyskania
opinii organu stanowiącego gminy, a Rada Gminy nie posiada umocowania prawnego, aby kwestionować
zgodność ustaw z Konstytucją. Jednocześnie, ustalając zasadność tej petycji, Rada jest zobowiązana
wskazać, iż ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, która według autorki petycji jest niezgodna z Konstytucją, utraciła
moc dnia 1 sierpnia 2011 r. na mocy art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113 z późn. zm.).

Komisja skarg, wniosków i petycji jednogłośnie wydała opinię w formie uchwały rekomendując Radzie
Gminy negatywne rozpatrzenie petycji.

Rada Gminy Rawa Mazowiecka po wysłuchaniu opinii Komisji skarg, wniosków i petycji podzieliła
argumentację Komisji.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji
może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już
rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane
podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
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