
UCHWAŁA NR XXVI/166/2021 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland - Zaprzysiężonego Prezydenta 
Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, 
postanawia się nie uwzględnić petycji o poparcie dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, z uwagi na okoliczności wskazane w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania wnoszącej petycję o sposobie jej 
załatwienia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie,
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym:

W dniu 1 marca 2021 roku do Urzędu Gminy Zbójno wpłynęła petycja do Rady Gminy Zbójno
o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbójno w dniu
19 kwietnia 2021 r.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbójno w toku prowadzonego postępowania
stwierdziła, że rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach jej kompetencji, a zatem
w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych. Organ władzy
publicznej działa wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą one podejmować tylko te
działania, na które prawo wprost im zezwala.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, wskazać należy, że niedopuszczalna jest jego wykładnia
rozszerzająca. W orzecznictwie oraz w doktrynie przyjmuje się, że przepis art. 18 ust. 1 u. s. g. daje
podstawę do podjęcia uchwały przez radę gminy tylko wówczas, gdy istnieje konkretny przepis prawa
materialnego zobowiązujący do wydania takiej uchwały lub sprawa dotyczy materii niemającej charakteru
normatywnego np. o charakterze programowym, intencyjnym, pozostających w granicach zadań gminy
przewidzianych w przepisach prawa.

Analizując petycję Rada Gminy Zbójno stwierdza, że obowiązujący aktualnie w Polsce ustrój polityczny
kraju określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483 ze zm.).
Zgodnie z zasadami określonymi w Konstytucji wyłoniona została przez Sejm Rada Ministrów, która
sprawuje władzę wykonawczą. Zmiana ustroju oraz zmiana zasad wyłaniania władz wykonawczych
Państwa Polskiego wymagałaby zmiany Konstytucji, której może dokonać Sejm.

Procedowanie tej petycji zawierającej wnioski niezgodne z panującym porządkiem prawnym jest
bezzasadne.

W związku z powyższym petycję należy uznać za bezzasadną.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona
doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Przyjęcie uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu gminy.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie ma obowiązku.
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