
UCHWAŁA Nr XXXIV/172/21

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

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

Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje :

§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 1 marca 2021 roku. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie 
poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Baćkowice 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ADW/OK T'

Donora Wesołowska



Uzasadnienie do uchwały

Za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęła do tut. Urzędu petycja w sprawie poparcia 
Rządu Tymczasowego Rady Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 
Wnioskodawca - tj. wnoszący petycję w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego oczekuje deklaracji, że w przypadku braku rządu 
i Prezydenta zostanie umocowany warunkowo i chwilowo, jako organ sterujący państwem polskim 
i jako organ reprezentujący naród Polski na zewnątrz. Zgodnie z treścią wniosku- Rada Stanu Narodu 
Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, który w trybie pilnym wskaże i powoła osoby do 
chwilowego objęcia zarządzaniem najważniejszych resortów państwa, do momentu: przeprowadzenie 
demokratycznych wyborów i wyłonienia rządu demokratycznego z prezydentem na czele.

Powyższa petycja była przedmiotem prac Komisji Skarg . Wniosków i Petycji, która uznała 
przedmiotową petycję za bezzasadną i zaproponowała podjęcie przez Radę Gminy uchwały 
odmawiającej uwzględnienia petycji.

Mając powyższe na uwadze kompetencje Rady Gminy, nie należą do niej podejmowanie 
decyzji odnośnie oceny rządu czy polityki krajowej gospodarki. Nadto. Rada Gminy jest daleka od 
popierania jakichkolwiek ugrupowań politycznych w kwestiach dotyczących ewentualnego zastępstwa 
w przypadku dymisji rządu.

Zgodnie z art.2 ust.3 ustawy z dnia 14 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870) 
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. Kompetencje do podejmowania uchwał przez 
organ stanowiący wynikać muszą wprost z przepisów prawa.

Zgodnie więc z panującymi przepisami- Rada Gminy nie widzi podstaw prawnych do podjęcia 
uchwały w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Komitetu 
Konstytucyjnego, bowiem nie leży to w jej kompetencji.

PRzmyoDNia
( Rady Gmin

Krzyi ’b


