
UCHWAŁA NR XV/134/2021 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Żyrzyn uchwały opiniującej 

referendum ludowe. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 870) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się, że wniesione w dniach 9 lutego 2021 r. (daty wpływu to 10.02.2021 i 19.02.2021) 

petycje w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Żyrzyn uchwały w sprawie zaopiniowania 

referendum ludowego nie zasługują na uwzględnienie. 

§ 2. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie 

W dniach 10 i 19 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn wpłynęły tożsame treściowo petycje 

żądające podjęcia przez Radę Gminy Żyrzyn uchwały opiniującej przeprowadzenie referendum 

ludowego. 

W przedmiotowej sprawie stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach organem właściwym 

dla rozpatrzenia petycji jest Rada Gminy Żyrzyn. 

Czynności związane z rozpatrzeniem petycji w imieniu Rady Gminy Żyrzyn dokonała 

merytorycznie właściwa stała Komisja Rady Gminy Żyrzyn - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

decydując, z uwagi na tożsamą treść obu petycji, aby zostały one rozpatrzone łącznie. 

Petycja zawiera dwa pytania referendalne: 

- czy zgadasz się na wdrożenie Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa wnoszącej petycję, 

- czy zgadzasz się na wdrożenie w Polsce ustroju Prezydencko – Ludowego 

oraz szereg załączników: 

- uzasadnienie dla konieczności przeprowadzenia referendum, 

- wskazanie metody głosowania, 

- projekt Nowego Kodeksu Wyborczego, 

- projekt Nowego Ustroju Prezydencko – Ludowego. 

Z uzasadnienia wynika, że żądanie petycji wychodzi naprzeciw niemożności głosowania przez 

Polaków bezpośrednio i indywidualnie w wyborach, co jest efektem obowiązywania Kodeksu 

Wyborczego. 

W pierwszym rzędzie należy wskazać, że pojęcie referendum ludowego, co do zasady nie jest 

zdefiniowane żadnym przepisem prawa powszechnie obowiązującego. Tym mianem nie określa się 

nawet referendów lokalnych, przeprowadzanych w gminach wiejskich. Zatem wnioskodawca 

petycji, przyjmując za podstawę swojego żądania w sposób nieuprawniony art. 4 ust. 2 Konstytucji 

oczekuje zajęcia się sprawą takiego referendum, a w konsekwencji dalszymi działaniami 

związanymi ze zmianami ustrojowymi w Polsce. 

W takiej sytuacji należy w sposób jednoznaczny stwierdzić, że działań takich Gmina Żyrzyn nie 

może podjąć. Każde działanie Gminy i jej organów musi mieć oparcie w obowiązujących 

przepisach i nie może być działaniem wbrew tym przepisom. 

Z tych też względów petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 


