
 

Rada Gminy Chełmża  

 

Chełmża, dnia 11 marca 2021 r. 

 

OSO.152.3.2021 

Pani Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa 

 

dotyczy przekazania petycji według właściwości 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U z 2018 

r, poz. 870) w załączeniu przekazuję petycję Pani Teresy Garland z dnia 22 lutego 2021 r. 

w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego mającego 

na celu dokonanie przez obywateli akceptacji jako Aktów Woli Narodu do Nowego Kodeksu 

Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski, celem rozpatrzenia 

zgodnie z właściwością. 

 

Zgodnie z definicją legalną, 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. Żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Gminy 

Chełmża uchwały wyrażającej opinię odnośnie przeprowadzenia referendum ludowego 

w sprawie akceptacji Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-

Ludowego dla Polski. 

 

W kompetencji rady leży przeprowadzone referendum lokalnego. Zaproponowane 

przez wnoszącego petycję pytania referendalne dotyczą zaś spraw ogólnokrajowych 

pozostających poza zakresem właściwości i kompetencji Rady Gminy Chełmża. 

Poza zakresem leży również wydawanie opinii w formie uchwały w żądanym zakresie. 

 

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 Rzeczypospolitej Polskiej, art. 60 pkt 1 

ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym), petycję należy przekazać 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

       (-) Janusz Iwański 

 
OTRZYMUJĄ: 

1) Adresat 

2) Pani Teresa Garland 

…………………….. 

3) a/a. 

 



Sprawę  prowadzi:  

Marta Rosińska 

podinspektor ds. rady gminy i administracyjnych 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

tel. 56 675 60 77 wew. 46 

 


