
UCHWAŁA NR XXVII/148/2021 
RADY GMINY CISEK 

z dnia 1 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały „W obronie prawdy, 
godności i wolności człowieka” 

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

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 20 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy 
Cisek uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” oraz uwzględniając stanowisko Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Cisek nie uwzględnia przedmiotowej petycji z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Cisek do zawiadomienia osoby wnoszącej petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9761DABD-4AAE-4732-9EE8-40042D8A22DE. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXVII/148/2021 

Rady Gminy Cisek 

z dnia 1 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

Do Rady Gminy Cisek za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 21 grudnia 2020 r. wpłynęła petycja 
Pani Teresy Garland, przestawiającej się jako „Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady 
Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy 
Cisek uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870), petycja złożona 
do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Przewodnicząca 
Rady Gminy Cisek skierowała petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia stanowiska 
odnośnie zasadności petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia dnia 22 lutego 2021 r. przeanalizowała treść petycji 
i wyraziła co do niej negatywną opinię. 

Podjęcie uchwały o żądanej przez autora treści petycji byłoby naruszeniem przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. Akt prawa niższego rzędu, w tym przypadku uchwała Rady Gminy, nie może zmieniać treści 
lub pozostawać w sprzeczności z aktem prawa wyższego rzędu. 

Rada nie posiada więc uprawnień do: 

a) zakazywania przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią, 

b) nakazywania instytucjom publicznym i przedsiębiorcom prywatnym rezygnacji z funkcjonowania w reżimie 
sanitarnym, 

c) zawieszania działalności, zamykania, przejmowania zarządu lub nacjonalizacji podmiotów, które 
funkcjonują zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami. 

Rada Gminy Cisek nie może wprowadzić zakazu szczepień przeciwko Covid-19 mieszkańcom gminy. Decyzja 
każdego obywatela powinna być podjęta dobrowolnie. W przypadku zakazu jak i przymusu szczepienia 
oznaczałoby to nierówne traktowanie oraz naruszałoby zasadę równości zawartą w Konstytucji RP. 

Wobec powyższego Rada Gminy Cisek po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji.
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