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Dęblin, dnia 16.03.202 lr. 
OA. 152.2.2021 

Pani Elżbieta Witek 
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
Ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 

Na podstawie art. 6 § 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 
r., poz. 870) w załączeniu przekazuję petycję z dnia 9 lutego 2021 r., z datą wpływu do 
tutejszego urzędu 22.02.2021r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia 
referendum ludowego mającego na celu dokonanie przez obywateli akceptacji „Nowego 
Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski", celem 
rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach, przedmiotem petycji 
może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub 
innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub 
wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w 
zakresie zadań i kompetencji jej adresata. Zgłoszone w petycji z dnia 9 lutego 2021 roku 
żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Miejską Dęblina uchwały wyrażającej opinię odnośnie 
przeprowadzenia referendum w sprawie akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego oraz 
Nowego Ustroju Prezydencko-ludowego dla Polski". 

Z inicjatywy rady gminy może być przeprowadzone referendum lokalne. Zgodnie 
z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, przedmiotem referendum 
lokalnego, może być kwestia odwołania organu stanowiącego danej jednostki samorządu 
terytorialnego, sprawy dotyczące danej wspólnoty lokalnej, które mieszczą się w zakresie 
zadań i kompetencji organów danej jednostki, jak również inne istotne sprawy dotyczące 
społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę. Ponadto, na 
poziomie gminy przedmiotem referendum może być również odwołanie wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) oraz samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące 
się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy. Zaproponowane przez petycję pytania 
referendum dotyczą zaś spraw ogólnokrajowych pozostających poza zakresem właściwości i 
kompetencji rady gminy. Z uwagi, że realizacja celu postulowanego w petycji mieści się w 
zakresie kompetencji Sejmu, może on bowiem zarządzić referendum ogólnokrajowe w 
sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (art. 125 ust, 1 i 2 Konstytucji RP, art. 60 pkt. 
1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym), petycję należało przekazać 
do Sejmu RP. 

Otrzymują: 

1. Adresat, 
2. Teresa Garland, 
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