
UCHWAŁA NR XXII/232/2021
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 lutego 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870)

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Łodygowice po rozpatrzeniu petycji wniesionej drogą mailową od Pana Piotra Smolana 
w treści której wnosząca petycję Teresa Gerland, przedstawiającą się jako Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie poparcia 
warunkowo Tymczasowo Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny jako organ czuwający 
nad Polską Racją Stanu i reprezentujący Suwerena – Naród Polski – tak zewnątrz 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, uznaje przedmiotową 
petycję za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łodygowice, który poinformuje 
wnoszącego partycję o sposobie jej załatwienia.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik do uchwały Nr XXII/232/2021

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 marca 2021 r.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 lutego 2021 r.

Rada Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łodygowice 
w sprawie petycji skierowanej w dniu 25 lutego 2021 roku – drogą mailową od Pana Piotra Smolana do Rady 
Gminy Łodygowice, w treści której wnosząca petycję Teresa Gerland, przedstawiająca się jako Zaprzysiężony 
Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, 
zwraca się do tutejszej Rady Gminy, by poparła warunkowo Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego 
Społeczny Komitet Konstytucyjny jako organ czuwający nad Polską Racją Stanu i reprezentujący Suwerena – 
Naród Polski – 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 ustaliła, że postulaty formułowane przez wnoszących 
petycję mają na celu uchronienie przed „istniejącym zagrożeniem” oraz zapobieżenie „wielce prawdopodobnej 
tragedii utraty suwerenności Polski z powodu niesterowalności w wyniku braku rządu”. Intencją wnoszących 
petycję – jest warunkowe poparcie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego, przez tutejszą Radę Gminy.

W trakcie analizy niniejszej petycji, odnosząc się do wszystkich jej postulatów – należy uznać ją za 
bezzasadną. Poparcie czyjegoś postulatu, nie leży w kompetencji Rady Gminy. Jakkolwiek, wniesienie petycji 
winno wskazywać konkretne intencje osoby wnoszącej podanie - żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie, 
etc. - tym samym uznać należy, iż „poparcie” nie mieści się w katalogu tych działań.

Zgodnie z przyjętymi przepisami prawa jak również utrwalonym orzecznictwem - podmiot właściwy do 
merytorycznej i formalnej analizy petycji może odnieść się do niej w dwojaki sposób: merytorycznie - poprzez 
załatwienie petycji w określony sposób, albo pozostawić ją bez rozpatrzenia - co dotyczy petycji obarczonej 
nieusuniętymi brakami formalnymi lub tzw. petycji ponownej, o której mowa w art. 12 u.p.

Idąc dalej, pod pojęciem sposobu rozpatrzenia petycji należy rozumieć obowiązek sporządzenia 
uzasadnionej, pisemnej odpowiedzi ustosunkowującej się do żądań, twierdzeń, ocen przedstawionych w petycji, 
co może polegać w szczególności na wyborze jednego lub wielu z następujących sposobów:

1. złożeniu deklaracji, obietnicy podjęcia lub zaniechania określonych działań;

2. przedłożeniu projektu działań stanowiącego podstawę do załatwienia petycji;

3. odmowie podjęcia postulowanych działań lub przerwania bieżących;

4. polemicznej lub aprobującej ocenie faktów, ocen i okoliczności powołanych w petycji.

W niniejszej sprawie występuje jedynie przesłanka odmowy podjęcia postulowanych działań – tj . „poparcia 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego”, albowiem jest ono w ocenie adresata petycji – całkowicie 
bezzasadne.

Rada Gminy Łodygowice biorąc pod uwagę wnioski Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznała petycję za 
bezzasadną.  
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