
UCHWAŁA NR XXX/261/2021 
RADY GMINY SKĄPE 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie 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), § 73 uchwały Nr XLIII/400/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia 
statutu Gminy Skąpe (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego poz. 2351) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy w Skąpem po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Komitet Tymczasowej Rady Stanu 
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie poparcia warunkowo Tymczasowej Rady 
Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego jako organu czuwającego nad polską racją 
stanu  i reprezentującego naród Polski do momentu demokratycznego przegłosowania przez suwerenów 
nowego kodeksu wyborczego, przeprowadzenia wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele 
z dnia 23 lutego 2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 2 marca 2021 r.) oraz po zapoznaniu się z opinią 
Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Skąpem z dnia 8 marca 2021 r. - uznaje petycję za 
niezasługującą na uwzględnienie.  

2. Uzasadnienie uchwały, stanowi odpowiedź na petycję. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Kuźmicz 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) rozpatrywaniem petycji zajmuje się Komisja skarg, wniosków i petycji powołana
uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg,
wniosków i petycji.

Komisja w dniu 8 marca 2021 r. rozpatrywała petycję z dnia 23 lutego br. (data wpływu do urzędu
2 marca br.) w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego jako organu czuwającego nad polską racją stanu i reprezentującego naród Polski do
momentu demokratycznego przegłosowania przez suwerenów nowego kodeksu wyborczego,
przeprowadzenia wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, komisja ustaliła co następuje:

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) cyt. „Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.”. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997r. ( Dz. U. Nr 78, poz. 483) w art. 7 stanowi, że organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa. Jak również w art. 96 oraz w art. 127 Konstytucji zapisano odpowiednio, że
wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu
tajnym, natomiast Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych,
równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania
oraz warunki ważności wyborów określone zostały w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy
(Dz.U. z 2020 r. po. 1390).

Wnoszący petycje oczekuje poparcia Rady Gminy dla swoich bliżej nie skonkretyzowanych działań,
nie znajdujących oparcia w obowiązujących przepisach prawnych, w przedmiocie
warunkowego/chwilowego poparcia wnioskującego jako organu reprezentującego naród Polski w sytuacji
braku rządu i prezydenta, do czasu przegłosowania nowego kodeksu wyborczego i wyborów nowych władz
Państwa Polskiego do Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP.

W odniesieniu do ww. petycji, tak jak w przypadku innych spraw, organy muszą przestrzegać z urzędu
swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach.

Obowiązujące przepisy prawne nie przewidują kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego do podejmowania uchwał w zakresie objętym petycją, a  zwłaszcza w zakresie umocowania
kogokolwiek jako reprezentanta narodu Polskiego poza regulacjami prawnymi mającymi wpływ na wybory
osób do organów państwa.

Z uwagi na powyższe uregulowania prawne, oraz zakres kompetencji organu stanowiącego, rada gminy
jest organem zobligowanym do działania zgodnie z obowiązującymi ww. przepisami prawa.

Mając powyższe na uwadze Komisja skarg, wniosków i petycji po wnikliwym rozpatrzeniu petycji
rekomenduje jej nieuwzględnienie poprzez podjęcie uchwały przez Radę Gminy o nieuwzględnienie petycji
i podjęcie uchwały zgodnie z przedstawionym projektem.
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