
UCHWAŁA NR XXVII/562/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 17 czerwca 2021 r. 

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

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Odrzucić petycję w sprawie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego, 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania podmiotu składającego 
petycję o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/562/2021 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 17 czerwca 2021 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. 

Pismem z dnia 9 lutego 2021 r. przedstawiciel "Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego" przekazał 
petycję "Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego" "o opinię 
w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego". Wystąpienie zostało przekazane do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), celem podjęcia prac wyjaśniających. Komisja odbyła dyskusję 
na temat ww. petycji na posiedzeniu w dniu 24 maja 2021 r., a w swoich rozważaniach posiłkowała się opinią 
prawną z dnia 8 marca 2021 r., która stanowi, że wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia referendum 
ludowego nie leży w kompetencji Rady Miasta Gliwice. Wskazać należy również, że w polskim porządku 
prawnym nie ma regulacji dotyczącej instytucji referendum ludowego, w związku z czym wśród organów 
władzy publicznej nie ma takiego, który byłby właściwy do załatwienia tej petycji. 

Mając na uwadze powyższe, rekomenduje się odrzucenie petycji. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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