
UCHWAŁA NR XLV/942/2023 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 16 marca 2023 r. 

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji Marcowej 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Odrzucić petycję w sprawie uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej, 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osoby składającej petycję 
o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XLV/942/2023 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 16 marca 2023 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Korespondencją elektroniczną z dnia 1 listopada 2022 r. wpłynęła petycja o „uroczyste uczczenie 100. 
rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r. 
Konstytucja weszła w życie w grudniu 1922 r. ” 

Wystąpienie zostało przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), celem 
przeprowadzenia czynności wyjaśniających. 

Komisja zapoznała się z petycją na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2023 r. Radni zwrócili uwagę, że ustawa 
konstytucyjna została uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 17 marca 1921 r., zatem 100. rocznica 
uchwalenia Konstytucji Marcowej przypadała na 2021 r. Ten sam pogląd przyjął Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, który uchwałą z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Konstytucji Marcowej 
oddał hołd jej twórcom i stwierdził, że jej założenia stanowią do dzisiaj trwały element polskiego ładu 
ustrojowego. 

W związku z powyższym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miasta odrzucenie 
przedmiotowej petycji, podkreślając, że 100. rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej została w sposób 
uroczysty upamiętniona przez najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce we właściwym terminie, 
przypadającym na rok 2021. 
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