
UCHWAŁA NR LXIX/560/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 870 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Rada Miejska 
Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. Odstępuje się od pozytywnego rozpatrzenia petycji w przedmiocie uczczenia 100. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji Marcowej z powodów wskazanych w uzasadnieniu. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej do poinformowania podmiotu 
wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Dnia 19 października 2022 r. przedstawiciel Think Tank – Genesisi Poloniae w Poznaniu zwrócił się 
do Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z petycją w przedmiocie uroczystego uczczenia 100. rocznicy 
uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej ) z 1921/22 r. 
Uzasadniając, iż pomimo uchwalenia ustawy zasadniczej przez Sejm RP w dniu 17 marca 1921 r., 
większość przepisów konstytucji faktycznie weszła w życie w grudniu 1922 r. Wnoszący petycję 
zaproponowali, aby w punkcie grudniowych obrad Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej znalazł się punkt 
poświęcony jubileuszowi Konstytucji Marcowej i inauguracji prezydentury drugiego prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie ze Statutem Gminy Bystrzyca Kłodzka, na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2022 r. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią przedmiotowego pisma celem przedstawienia 
Radzie Miejskiej opinii w sprawie. Po zapoznaniu się z treścią petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
uznała, że właściwym było uczczenie uchwalenia Konstytucji Marcowej w roku odpowiadającym jej 100. 
leciu uchwalenia a nie w 100 rocznicę faktycznego wejścia w życie większości jej postanowień.  

Komisja wyraża najwyższe uznanie twórcom i obrońcom Konstytucji Marcowej i szanuje wkład 
wniesiony przez jej twórców do polskiej myśli politycznej, w tym rozwoju polskiego konstytucjonalizmu i 
samorządu terytorialnego, to jednak nie może umknąć fakt, iż 100. rocznica jej uchwalenia miała miejsce w 
2021 r., co zostało podkreślone okolicznościowymi uchwałami podjętymi przez Sejm i Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej właśnie w marcu 2021 r.  

Po zapoznaniu się z powyższymi ustaleniami, Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej w pełni podziela 
stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia petycji przedstawiciela 
Think Tank – Genesisi Poloniae w Poznaniu w przedmiocie uroczystego uczczenia 100. rocznicy 
uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej ) z 1921/22 r. 

W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o odstąpieniu od pozytywnego 
rozpatrzenia wniesionej petycji. 
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