
UCHWAŁA NR XXX/240/2021 
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

 Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. 
poz. 870) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się złożonej przez Panią Teresę Garland petycji z dnia 2 marca 2021 r. o poparcie Rządu 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – z przyczyn podanych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Reńska Wieś zawiadomienie wnoszącej petycje, o której 
mowa w § 1, przez przeslanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem jej drogą elektroniczną na adres 
poczty elektronicznej  podany w petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Reńska Wieś 

 
 

Krzysztof Olszowka 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/240/2021 

Rady Gminy Reńska Wieś 

z dnia 24 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 2 marca 2021r. Pani Teresa Garland drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Urzędu 
Gminy Reńska Wieś złożyła petycję zatytułowana „Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej 
Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”. 

W petycji ten   wskazała, że  wnosi ją  jako Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu 
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu 
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego i przedstawiła cyfrowe odwzorowanie udzielonych 
jej przez Marka Krasnopolskiego i Piotra Smolanę, którzy w petycji  nazywani są odpowiednio sędzią pokoju 
i zaprzysiężonym członkiem Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego i Komisarzem Głównym i zaprzysiężonym członkiem Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Z petycji nie wynika czy adresowana jest ona do organu uchwałodawczego czy wykonawczego gminy 
Reńska Wieś, lecz tekst petycji, w którym mowa o podjęcie uchwały przez radnych, wskazuje na adresowanie 
jej do Rady Gminy Reńska Wieś. 

W petycji uzasadnianej  troską o zapobieżenie tragedii utraty suwerenności Polski z powodu niesterowalności 
spowodowanej brakiem rządu zaapelowano do tutejszej gminy aby w trybie pilnym poparła warunkowo 
Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny jako organu czuwającego nad 
polską racją stanu tak wewnętrza jak i w kontaktach zagranicznych  do momentu demokratycznego 
przegłosowania nowego kodeksu wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu 
z Prezydentem na czele. 

Petycja zawiera także propozycję podjęcia uchwały o określonej treści, a  proponowane uchwała ma także  
zawierać listę mądrych, patriotycznie nastawionych i wartościowych osób narodowości polskiej, które 
nadawałyby się na konkretne stanowiska w zarządzaniu państwem i będą wspomagać Tymczasową Radę Stanu 
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w zarządzaniu Państwem Rzeczypospolita Polska 
tak wewnątrz jak na zewnętrz, bez obcych suflerów (z zewnątrz). 

W petycji przypomniano także, że w „ustawie o samorządach” na gminach spoczywa obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańcom gmin. 

Petycja spełnia warunki formalne określone w ustawie z dnia 11 lipca 2011r. o petycjach, lecz petycja 
nie może być uwzględniona. 

Rady gmin mogą podejmować uchwały zawierające opinie, apele, stanowiska, w tym uchwały udzielające 
poparcia działaniom określonych organów państwa  lub jednostek organizacyjnych. 

O potrzebie podjęcia takiej uchwały decyduje rada gminy wg własnego uznania. 

Rada gminy nie może jednak podejmować uchwał w sprawie poparcia organu lub innego podmiotu, który 
nie istnieje. 

Z treści  petycji wynika, że Tymczasową Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny 
stanowi grupa obywateli, którzy postanowili tak się nazwać i przypisać sobie określone stanowiska. 

Taki organ nie jest przewidziany w polskim porządku prawnym. 

Rada Gminy Reńska Wieś  nie może udzielać poparcia organowi, który nie istnieje i grupie obywateli, którzy 
sprzecznie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem konstytucyjnym zmierzają do 
ustanowienia nie przewidzianego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organu zarządzającego Polską 
w razie „braku rządu i Prezydenta” ani dokonywać nie przewidzianego w polskim prawie wyboru określonych 
osób do -  jak to określono w petycji - chwilowego objęcia zarządzeniem najważniejszych resortów 
państwowych. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  do zadań gminy 
należy ochrona zdrowia i sprawy porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli, lecz wykonywanie tych 
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zadań następuje w  zakresie i formach przewidzianych  w ustawach szczególnych, a udzielenie poparcia 
organowi, który nie istnieje nie jest wykonywaniem tych zadań. 

Zgodnie z art.13 ustawy o petycjach na sposób załatwienia petycji skarga nie przysługuje. 

 

Id: F8FBAC00-C891-4D91-9B95-11FBB116E8AD. Podpisany


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Uzasadnienie 


