
Uchwała Nr XXVIII/248/21 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 20 maja 2021 rok. 

 

w sprawie nieuwzględnienia petycji 

 

 Na podstawie 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 Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji Pani T.G. z dnia 9 lutego 2021 r. dotyczącej wyrażenia 

przez Radę Miasta opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego- z przyczyn 

wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do 

zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o której mowa w § 1 o sposobie jej 

załatwienia poprzez doręczenie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

          Rawa Mazowiecka 

 

Grażyna Dębska 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e 

 W dniu 24 lutego 2021 r. wpłynęła do Rady Miasta Rawa Mazowiecka petycja Pani T.G., 

sygnowana datą 9 lutego 2021 r., w przedmiocie wyrażenia przez ten organ stanowiący Miasta 

Rawa Mazowiecka opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego, mającego na 

celu dokonanie przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej akceptacji „Nowego Kodeksu 

Wyborczego” oraz „Nowego Ustroju Prezydencko- Ludowego dla Polski”. 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z istotą petycji oraz stanowiskiem jej 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała, iż przedmiotowa petycja nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

 Stosownie do dyspozycji art. 6 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) do zakresu działania gminy należą wszystkie 

sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 

podmiotów. Organy stanowiące gmin podejmują swoje rozstrzygnięcia w formie uchwał, przy 

czym rozstrzygnięcia te muszą mieć podstawy w obowiązujących przepisach prawa. Do 

kompetencji rad gmin należy, w myśl ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym 

( Dz. U z 2019 r. poz. 741) - podejmowanie uchwał w sprawie tego rodzaju referendum. 

Referendum lokalne może dotyczyć kwestii odwołania organu stanowiącego danej jednostki 

samorządu terytorialnego , sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej tej wspólnoty, 

mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów tej jednostki, bądź w innych istotnych 

sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi tworzących tę 

wspólnotę. Przedmiotem złożonej petycji jest natomiast wyrażenie opinii w sprawie 

referendum ludowego mającego charakter ogólnokrajowy, a zatem sprawy pozostającej poza 

zakresem właściwości i kompetencji rad gmin. Tym samym podjęcie przez organ stanowiący 

Miasta Rawa Mazowiecka uchwały w sprawie opinii dotyczącej referendum, o którym mowa 

w tej petycji wykraczałoby poza zakres zadań gminy, a więc byłoby niezgodne z obowiązującym 

prawem. Zgodnie z zasadą praworządności, określoną przepisem art. 7  Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

Zgodnie z tą zasadą organom władzy publicznej wolno tylko tyle, na ile pozwalają przepisy 

prawa, przy czym organy władzy publicznej nie mogą domniemywać swoich kompetencji. 

Kompetencje te musza jasno, jednoznacznie wynikać z przepisów prawa ( ustaw). 

 W tym stanie formalno- prawnym sprawy – z uwagi na fakt iż przedmiot petycji nie 

należy do zadań i kompetencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka brak jest jakichkolwiek podstaw 

do jej uwzględnienia.  



  Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie 

załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 

Sposób załatwienia petycji, w myśl art. 13 ust 2 tej ustawy, nie może być przedmiotem skargi. 


