
UCHWAŁA NR XXVII/169/2021 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 
Komitetu Konstytucyjnego 

Na podstawie § 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się nie uwzględnić petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland w imieniu Tymczasowej 
Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., wnioskującej 
o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego jako 
organu czuwającego nad Polską Racją Stanu i reprezentujący Suwerena tak wewnątrz jak i na zewnątrz 
w kontaktach zagranicznych do momentu demokratycznego przegłosowania przez Suwerenów nowego 
Kodeksu Wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele. 

§ 2. Uzasadnienie zajętego stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i zobowiązuje się Przewodniczącego Rady 
do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/196/2021 

Rady Gminy Przesmyki 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 24 lutego 2021 r. do Rady Gminy Przesmyki wpłynęła petycja Pani Teresy Garland w imieniu 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny wnioskującej o warunkowe 
poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego jako 
organu czuwającego nad Polską Racją Stanu i reprezentujący Suwerena tak wewnątrz jak i na zewnątrz 
w kontaktach zagranicznych do momentu demokratycznego przegłosowania przez Suwerenów nowego 
Kodeksu Wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na 
czele. 

Rząd Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego motywuje 
petycję tym, że na skutek błędnych działań rządu, które spowodowały ponadnormatywną śmierć dziesiątek 
tysięcy Polaków oraz masowe bankructwo polskich przedsiębiorstw na wielką skalę stwarzając stan, że rząd 
może upaść w każdej chwili. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r., po zapoznaniu się z treścią 
petycji, postanowiła o nieuwzględnieniu petycji. 

Rada Gminy Przesmyki po zapoznaniu się z treścią petycji oraz stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji postanawia nie uwzględnić przedmiotowej petycji. 

Zgodnie z definicją legalną przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, podjęcia 
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej życia zbiorowego lub wartości wymagających 
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata 
petycji. 

A zatem w świetle art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) o petycjach 
można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy 
publicznej określonego co do treści i formy prawnej żądania mieszczącego się w zakresie zadań 
i kompetencji jej adresata. 

Pomimo, iż do zadań własnych gminy, określonych w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) należy ochrona zdrowia oraz 
bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie związane z oceną działań rządu nie mieszczą się w zakresie 
kompetencji rady gminy. 

Wobec powyższego przedmiot petycji nie mieści się w kompetencjach Rady Gminy Przesmyki. 

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono nie uwzględniać wniesionej petycji. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji w rozumieniu 
art. 13 ustawy o petycjach. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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