
UCHWAŁA NR XXVIII/273/21 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzeniu petycji dotyczącej opinii o  przeprowadzenie referendum ludowego

 
Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku 
z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada 
Gminy Krupski Młyn uchwala: 

§ 1. 1. Uznać za niezasadną petycję z dnia 
16 lutego 2021 roku dotyczącą opinii 
o przeprowadzenie referendum ludowego. 

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

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady 
Gminy do powiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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Uzasadnienie 

W dniu 17 lutego 2021 roku do Rady Gminy Krupski Młyn wpłynęła petycja z dnia 16 lutego 2021 roku 
dotycząca opinii o przeprowadzenie Referendum Ludowego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 23 lutego i 27 kwietnia 2021 roku po 
zapoznaniu się z jej treścią ustaliła, że w kwestii podjęcia uchwały o opinię w sprawie przeprowadzenia 
referendum ludowego, Rada Gminy nie może zająć pozytywnego stanowiska, gdyż będzie to złamaniem prawa, 
albowiem instytucja referendum ludowego nie jest przewidziana w polskim prawie. 

Istniejące natomiast zgodnie  z postanowieniami art. 125 ust 1 i 2: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 roku referendum ogólnokrajowe zarządza 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. 

Rada Gminy działa w oparciu i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i właściwa jest do 
podejmowania tylko uchwał w sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej, mieszczących się w zakresie 
zadań i kompetencji tego organu. 

Mając powyższe na względzie, Rada Gminy Krupski Młyn na sesji, po zapoznaniu się z treścią petycji oraz 
stanowiskiem w sprawie przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, uznała przedmiotową 
petycję za niezasadną.
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