
UCHWAŁA XXXI / 434 / 2021 
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.poz. 870) Rada Miasta i Gminy Kórnik 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego 

złożonej przez Panią Teresę Garland. 

§ 2. Uzasadnienie nieuwzględnienia petycji określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski 
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Załącznik do uchwały nr XXXI / 434 / 2021
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Uzasadnienie nieuwzględnienia petycji

Do Rady Miasta i Gminy Kórnik w dniu 22 lutego 2021 r. wpłynęła petycja złożona przez

Panią Teresę Garland o opinię Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia referendum

ludowego.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

petycja trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz

przedstawienia Radzie Miasta i Gminy Kórnik opinii w sprawie, której petycja dotyczy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2021 r. uznała

niniejszą petycję za bezzasadną.

Instytucja referendum ludowego nie istnieje w polskim prawie. Można zarządzić

referendum krajowe w sytuacji opisanej w konstytucji RP art. 125 ust 1 i 2:

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone

referendum ogólnokrajowe.

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent

Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w

obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Dodatkowo należy wskazać, iż zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o

petycjach, 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.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią

inaczej. Natomiast przedłożona w treści petycji propozycja aby Rada Miasta i Gminy

Kórnik wyraziła opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego nie zawiera

podstaw prawnych uprawniających Radę Miasta i Gminy Kórnik do jej podjęcia.

Wskazać należy, że podjęcie uchwały bez podstawy prawnej stanowi istotne naruszenie

prawa, skutkujące nieważnością uchwały.

W rozumieniu wyżej powołanego przepisu procedowanie nad petycją jest prawnie

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD99A90C-D22D-49BF-99BE-6277A8429004. Podpisany Strona 1



niedopuszczalne, ponieważ w świetle prawa polskiego referendum nie może się odbyć.

W związku z powyższym petycję należy uznać za niezasadną.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski
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