
UCHWAŁA NR XXVIII/274/21 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum 
ludowego 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy w Gorzycach, po przeanalizowaniu petycji Teresy Gerland z dnia 9 lutego 2021 r., 
złożonej w dniu 17 lutego 2021 r., w sprawie dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego, postanawia nie uwzględniać petycji. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce do zawiadomienia wnoszącej petycję 
o sposobie jej załatwienia, wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/274/21 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 29 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 17 lutego 2021 r. wpłynęła petycja dotycząca wydania opinii w sprawie przeprowadzenia 
referendum ludowego, skierowana do Rady Gminy Gorzyce. 

Podczas obrad XXVII Sesji Rady Gminy Gorzyce przekazano petycję do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji celem rozpatrzenia i wypracowania stanowiska będącego podstawą przygotowania projektu 
uchwały w przedmiotowej sprawie. 

Petycja była tematem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 15 marca 2021 r. Po 
przeanalizowaniu petycji Komisja wydała opinię, w której wskazała, że nie może ona zostać uwzględniona, 
ponieważ w obowiązującym porządku prawnym brak jest instytucji referendum ludowego. Ustawodawca, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszcza aktualnie możliwość przeprowadzenia dwóch typów 
referendum, a mianowicie referendum ogólnokrajowego – do którego  zarządzenia właściwym jest Sejm 
albo Prezydent za zgodą Senatu, zgodnie z art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. oraz referendum lokalnego, o którym decydują członkowie wspólnoty samorządowej, 
przy czym przedmiotem tego referendum  mogą być wyłącznie sprawy dotyczące tej wspólnoty 
samorządowej określone szczegółowo w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum 
lokalnym. Sprawy opisane w petycji a mające stanowić przedmiot referendum ludowego wykraczają poza 
zakres spraw, o których mowa w przywołanym powyżej przepisie ustawy o referendum lokalnym. 

Rada Gminy Gorzyce pracuje na podstawie obowiązującego prawa i ściśle udzielonych jej kompetencji. 
Opiniowanie przeprowadzenia referendum ludowego z przyczyn wskazanych powyżej, znajduje się poza 
zakresem kompetencji Rady Gminy Gorzyce. 

Rada Gminy Gorzyce podziela pogląd przyjęty przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji i uznaje, iż 
przedmiotowa petycja nie może zostać uwzględniona. 

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, 
w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Uchwała wraz z uzasadnieniem 
zostanie doręczona wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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