
UCHWAŁA NR XXVII/241/21 
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

z dnia 19 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii o przeprowadzeniu referendum ludowego 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada 
Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji Pani Teresy Garland z dnia 21 lutego 2021 r., która wpłynęła do tutejszego 
urzędu w dniu 22 lutego 2021 r. 

§ 2. Ustala sie odpowiedź na petycję, w brzmieniu zawartym w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów do powiadomienia wnoszącego 
petycje o sposobie jej rozpatrzenia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Janusz Szustkiewicz 
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Uzasadnienie

W dniu 22 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła petycja Teresy Garland
z dnia 21 lutego 2021 r. o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przedmiotowej petycji odbyło się posiedzenie Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, która dokładnie przeanalizowała postulaty zawarte w petycji.

W związku z powyższym Komisja uznała, że przedmiot petycji jest nie zasadny pod względem
merytorycznym, ponieważ w Konstytucji RP nie istnieje forma referendum ludowego. Referendum
ogólnokrajowe może zarządzić tylko Sejm, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy posłów lub Prezydent za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów obecności
minimum połowy ustawowej liczby senatorów (art. 125 Konstytucji RP).

Obywatele polscy nie mogą więc dokonać w Referendum Ludowym akceptacji jako Aktów Woli Narodu:
Nowego Kodeksu Wyborczego oraz nowego Ustroju Prezydencko - Ludowego w Polsce.

W związku z tym, że przepisy prawa nie przewidują przeprowadzenia takiego rodzaju referendum,
petycja nie zasługuje na uwzględnienie. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały
w proponowanym brzmieniu.
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