
         

UCHWAŁA NR XXIV/198/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia 

Referendum Ludowego 

 

 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) . 

Rada Miejska w Sochocinie  uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Postanawia się nie uwzględnić petycji złożonej do Rady Miejskiej w Sochocinie. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego petycję 

wraz z odpisem niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Załącznik do Uchwały Nr XXIV/198/2021 

      Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 30 marca 2021r. 

 

UZASADNIENIE 

 UCHWAŁY Nr XXIV/198/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 30 marca 2021r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia 

Referendum Ludowego 

 

W dniu 10 lutego 2021 r. do Rady Miejskiej w Sochocinie  wpłynęła petycja od Pani Teresy 

Garland ws.  petycji „o opinię ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego” oraz w dniu 25 

lutego 2021 roku petycja tej samej treści. Petycja wnosi  o wydanie opinii przez Radę Miejską 

w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.   

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sochocinie  dokonała analizy 

wniesionej petycji oraz oceny jej zasadności i ustaliła: 

Rada Miejska w Sochocinie nie widzi zasadności wyrażania własnej 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. Zagadnienia zmiany ustroju Państwa oraz ordynacji 

wyborczej  nie należą do kompetencji organów samorządu terytorialnego (sprawa nie 

pozostaje w zakresie działania miasta i gminy). Samorząd Miasta i Gminy zajmuje się 

sprawami lokalnymi. Rada Miejska nie jest organem uprawnionym do opiniowania 

przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawach związanych ze zmianą ustroju Państwa 

czy ordynacji wyborczej do Sejmu RP. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie 

sprawy pozostające w zakresie działania miasta i gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej 

(art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sochocinie postanowiła nie 

uwzględnić petycji wnoszącej o wydanie opinii przez Radę Miejską w sprawie 

przeprowadzenia Referendum Ludowego.  Przedmiotową petycję rozpatruje się negatywnie. 

       


