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UCHWAŁA NR XXXI/351/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia 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 z późn.
zm.) w związku z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska w Iławie
uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się nie uwzględniać przedmiotowej petycji Pani T.G. złożonej w dniu 10 lutego 2021 r. drogą
elektroniczną ws. przeprowadzenia referendum ludowego, dotyczącego wdrożenia nowego kodeksu wyborczego oraz
wprowadzenia w Polsce ustroju prezydencko-ludowego.
§ 2. 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 (Dz.U. z 2018 r., poz 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu
petycję.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iławie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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Uzasadnienie
Drogą elektroniczną została wniesiona w dniu 10 lutego 2021 r. przez Panią T. G. petycja ws. przeprowadzenia
referendum ludowego, dotyczącego wdrożenia nowego kodeksu wyborczego oraz wprowadzenia w Polsce ustroju
prezydencko-ludowego.
Stosownie z art. 9 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja złożona do
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
W związku z obowiązującą procedurą rozpatrywania petycji, Rada Miejska w Iławie na sesji w dniu 22 lutego 2021 roku,
uchwałą Nr XXX/336/21 przekazała Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, rozpatrzenie i przygotowanie projektu uchwały
rozstrzygającej petycję.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji w toku rozpatrywania petycji na posiedzeniu w dniu 15 i 19 marca br. zapoznała się
z jej treścią oraz z dokumentacją i opinią Kancelarii Radców Prawnych.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja może być
złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów
do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią
zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej oraz zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. 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. Na podstawie przepisów przytoczonych powyżej jednoznacznie
stwierdzono, że Rada Miejska w Iławie nie ma kompetencji do podejmowania tego typu działań. Zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej gminy wykonują na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i w takim zakresie są do nich umocowane. Instytucja głosowania
ludowego, która to została wprowadzona ustawą z dnia 28 kwietnia 1946 r. o przeprowadzeniu głosowania ludowego
(Dz. U. Nr 15, poz. 105 z późn. zm.) nie obowiązuję od 30 czerwca 1946 r.
Obecnie na mocy art. 10 Konstytucji RP Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy
ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Są to
przedstawiciele Narodu wybierani w demokratycznych wyborach. To do ich kompetencji należy ustalanie zasad
przeprowadzania wyborów na terenie całej Polski i zbadania ich zgodności z prawem. Są to sprawy o szczególnym
znaczeniu dla demokratycznego państwa, stąd mogą podlegać pod konsultację w referendum ogólnokrajowym
zarządzanym przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub
Prezydenta Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby senatorów, o czym stanowi art. 125 Konstytucji RP.
W związku z powyższym według opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Iławie, jest organem, który
nie może podjąć działań w sprawie, będącej przedmiotem petycji. Dalsze petycje i wnioski dotyczące organizacji
referendum należy kierować do Rady Ministrów, jako podmiotu władnego w tej sprawie.
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