
UCHWAŁA NR XXIX/165/2021 
RADY GMINY CISEK 

z dnia 10 maja 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 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. 1. Po zapoznaniu się z petycją złożoną przez Teresę Garland Zaprzysiężonego Prezydenta 
Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 
o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, 
wskazującej podjęcie uchwały „o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 
Komitetu Konstytucyjnego”, Rada Gminy uznaje petycję za niezasługującą na uwzględnienie. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy Cisek do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/165/2021 

Rady Gminy Cisek 

z dnia 10 maja 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 2 marca 2021 r. do Urzędu Gminy Cisek za pośrednictwem poczty elektronicznej  wpłynęła petycja 
złożona przez Teresę Garland Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Zgodnie z art. art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. 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. 

Na posiedzeniu w dniu 5 maja 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Cisek zapoznała się 
z uzasadnieniem wniesionej petycji, w którym Wnoszący zawarł również propozycję formuły poparcia, przez 
Radę Gminy Cisek: 

„My, Radni Gminy, jako świadomi i odpowiedzialni reprezentanci Narodu Polskiego na naszym gminnym 
terytorium, działając w oparciu o art.4 Konstytucji pkt.1 i 2 oraz  o międzynarodowe prawo do 
Samostanowienia Narodów p-kt 1. który mówi: „Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy 
tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, 
społeczny i kulturalny.” (Dz.U.1977.38.167 - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 
otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.). 

Deklarujemy, iż w przypadku braku rządu i Prezydenta, umocowujemy WARUNKOWO  i CHWILOWO jako 
organ sterujący państwem polskim i jako organ reprezentujący Naród Polski na zewnątrz tj. w kontaktach 
z zagranicą, Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, która w przypadku 
braku rządu i Prezydenta, w trybie pilnym wskaże i powoła osoby do CHWILOWEGO objęcia zarządzaniem 
najważniejszych resortów państwowych, do momentu przeprowadzenia demokratycznych wyborów  
i wyłonienia rządu demokratycznego z Prezydentem na czele. Funkcję Tymczasowego Prezydenta w okresie 
przejściowym podjęła by Pani Teresa Garland, na chwilę obecną Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.  

Jednocześnie z naszej strony do CHWILOWEGO wsparcia funkcji zarządczych  w resortach państwowych 
proponujemy następujące osoby narodowości polskiej: ……….. (wskazać listę mądrych, patriotycznie 
nastawionych i wartościowych osób proponowanych przez radnych wraz z proponowanymi dla nich funkcjami, 
tj. osób które ich zdaniem nadawałyby się na konkretne stanowiska w zarządzaniu państwem). Te osoby 
zostaną wpisane na specjalną listę w celu wspomagania Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w zarządzaniu Państwem Rzeczpospolita Polska - TAK wewnątrz jak 
i na zewnątrz. Bez obcych suflerów (z zewnątrz).” 

Zgodnie z definicją legalną przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, 
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, 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 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 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. 
Wskazać należy, iż do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
gminy, 
o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Natomiast przedłożona 
w treści petycji propozycja uchwały nie zawiera podstaw prawnych uprawniających Radę Gminy Cisek do jej 
podjęcia. Analizując przepisy ustawy o samorządzie gminnym ciężko również doszukać się przepisów 
mogących stanowić podstawę prawną do takiego działania. Wskazać należy, iż podjęcie przez Radę Gminy 
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uchwały bez podstawy prawnej stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały. Wobec 
powyższego przedmiot petycji nie mieści się w kompetencjach Rady Gminy Cisek. 

W odniesieniu do petycji organy muszą z urzędu przestrzegać swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać 
petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencji. Dlatego skoro żądanie zawarte w petycji nie mieści się 
w kompetencji Rady Gminy Cisek, to nie może być przedmiotem jej działań. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w drodze głosowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że powyższa 
petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 

Rada Gminy Cisek, podzielając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podejmuje niniejszą uchwałę.
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