
Projekt

z dnia 18 marca 2021 r. 
Zatwierdzony przez.....

UCHWAŁA N R ...................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia....................2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie udzielenia poparcia dla Tymczasowej Rady Stanu Narodu
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z2020r. 
poz. 713 i 1378) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) 
uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Zdzieszowicach po zapoznaniu się z treścią petycji z dnia 2 marca 202lr. oraz po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje petycję za 
nieuzasadnioną, z przyczyn zawartych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, zobowiązując go 
do przesłania wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały N r .............

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia................... 2021 r.

U zasadnienie

Złożona do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach petycja zawiera postulaty dotyczące udzielenia poparcia dla 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że organy władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji takiego organu i tym 
samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie 
kompetencyjnej. Konstytucyjna zasada praworządności obowiązuje organy władzy publicznej, a zatem również 
organy samorządu terytorialnego. Brak jest w analizowanym przypadku kompetencji rady gminy do podjęcia 
uchwały, w której - zgodnie z treścią petycji -  udzieli umocowania Tymczasowej Radzie Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego do reprezentowania Narodu Polskiego w kontaktach 
z zagranicą oraz wskazania osób, które obejmą funkcję Prezydenta i zarządzać będą poszczególnymi resortami 
państwowymi w przypadku tymczasowego braku takich organów. Treść petycji jest niezgodna 
z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym, układem organów i instytucji oraz 
procedur dotyczących rozstrzygania określonych spraw.

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach uznaje 
petycję za bezzasadną.
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