UCHWAŁA NR XLI/383/2021
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w sprawie petycji o opinię Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie przeprowadzenia referendum
ludowego
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) na wniosek Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Uznać za bezzasadną petycję pani Teresy Garland reprezentującej Tymczasową Radę Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego złożoną w dniu 16 lutego 2021 r.
w sprawie wydania przez Radę Miejską Mikołowa opinii w sprawie przeprowadzenia referendum
ludowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
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UZASADNIENIE
W dniu 16 lutego 2021 roku do Rady Miejskiej Mikołowa wpłynęła petycja pani Teresy Garland
reprezentującej Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
w sprawie wydania przez Radę Miejską Mikołowa opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
"w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji, jako Aktów Woli Narodu, Nowego Kodeksu
Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski".
Petycja została rozpoznana i zaopiniowana przez Komisję RM Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji na
posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
komisja uznała, iż postulat zawarty w petycji nie jest zadaniem własnym gminy i nie leży w kompetencjach
organu uchwałodawczego gminy. Wobec powyższego komisja zaopiniowała petycję, jako bezzasadną.
Rada, jako organ uchwałodawczy gminy, może działać na podstawie i w granicach prawa, co oznacza,
że każda czynność, decyzja podejmowana przez radę gminy powinna mieć podstawę w przepisach prawa,
natomiast uchwały o charakterze niewładczym muszą mieścić się w kompetencjach gminy i organu
stanowiącego, określonych przez ustawy oraz dotyczyć spraw publicznych o charakterze lokalnym.
Powołując się na przepis art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi: „1. Do właściwości
rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią
inaczej", wskazać należy, że stanowi on podstawę do podjęcia uchwały przez radę gminy tylko wówczas,
gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego zezwalający na wydanie takiej uchwały lub sprawa jest
pozbawiona charakteru normatywnego, jednak pozostaje w granicach zadań gminy. W odniesieniu do
przedmiotowej petycji, taki przypadek jednak nie występuje, bowiem zgodnie z art. 125 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może
być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, które 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. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.
Art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach stanowi, że „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”,
a postulowane w petycji działanie polegające na wydaniu przez radę gminy opinii w sprawie
przeprowadzenia referendum ludowego, nie mieści się w zakresie działania organów gminy.
Ponadto w ocenie Rady Miejskiej Mikołowa nie istnieje organ administracji publicznej do
rozpatrzenia przedmiotowej petycji, do którego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) należałoby przekazać petycję.
Mając na względzie przytoczone argumenty oraz opinię Komisji RM Nr 9 Skarg, Wniosków
i Petycji, przyjąć należy jak w sentencji uchwały.
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