
UCHWAŁA NR 200/XXII/2021 
RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 31 marca 2021 r. 

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

Na podstawie art. 9 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.  o petycjach (j.t. Dz.U. z 2018r. 
poz. 870), art. 18 ust.2 pkt 15, art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. 
z 2020r. poz.713 z późn. zm.) 

Rada Gminy Włodowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji  Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 
Komitetu Konstytucyjnego z dnia 25.02.2021r. o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z przyczyn podanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Włodowice, którego zobowiązuje 
się  do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Ibek 
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Załącznik  

do uchwały  

Nr 200/XXII/2021  

Rady Gminy Włodowice  

z dnia 31 marca 2021r. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

W dniu 25.02.2021r. do Rady Gminy Włodowice wpłynęła petycja Komitetu Tymczasowej 

Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o poparcie Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego , w której 

wskazano między innymi : 

„My, Członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego apelujemy do tutejszej gminy by w trybie pilnym poparły 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. WARUNKOWO 

oznacza, iż tymczasowa Rada Stanu NP SKK stałaby się ośrodkiem sterującym  tylko                               

w przypadku gdyby zabrakło rządu i Prezydenta. Ewentualnie CHWILOWO  - oznacza                           

iż Tymczasowa Rada Stanu NP SKK stałaby się ośrodkiem sterującym państwem polskim tylko 

do momentu  przegłosowania przez Naród Polski w Referendum Ludowym nowego Kodeksu 

Wyborczego, przeprowadzenia nowych demokratycznych wyborów i wyłonienia nowego 

rządu wraz z Prezydentem na czele.” 

      W dniu 16.03.2021r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Włodowice, na którym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja 

podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesionej  petycji. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji ustaliła iż, rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań 

gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami                  

na rzecz innych podmiotów zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( j.t. Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm. ).  Żaden z przepisów ustawy o samorządzie 

gminnym, a w szczególności art. 7, nie obejmuje swym zakresem działań, o które wnioskuje                 

w swojej petycji Wnioskodawca. Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy, 

a zatem byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. Organy władzy publicznej działają 

wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą one podejmować tylko                           

te działania, na które prawo wprost im zezwala.   

     W związku z powyższym należy nie uwzględnić złożonej petycji. 
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