
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR ……/…./2021 
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ……………….. 2021 r. 

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

 
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713ze zm.) oraz 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 ) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1.Petycja Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 
Komitetu Konstytucyjnego nie zostaje uwzględniona. 

§ 2. Sposób rozpatrzenia petycji zawarty jest w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                                                                                            Przewodniczący Komisji 
               Skarg, Wniosków i Petycji 

              Zofia Warda 

 

 

         

 

 

 
   

 
 
          



Uzasadnienie do Uchwały …../…../2021 
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 
z dnia …………. 2021 r. 

 
  W dniu 3 marca 2021 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej petycja 
złożona w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu przez Teresę Garland o poparcie 
Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Petycja została umieszczona na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego oraz 
przekazana pod obrady komisji skarg, wniosków i petycji. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej dokonała 
analizy treści złożonej petycji. W toku dyskusji Komisja stwierdziła, iż brak jest podstawy 
prawnej do zajęcia stanowiska o oczekiwanej treści.  
Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej, zgodnie z art. 127 ust. Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej to kompetencja Narodu - jest on wybierany w wyborach powszechnych, równych, 
bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej 
sprawują Sejm i Senat (art. 95 ust. 1 Konstytucji). Wybory do Sejmu i Senatu są powszechne, 
bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym (art. 96 i 97 Konstytucji). Skład Rady 
Ministrów, zgodnie z art. 154 ust. 1 Konstytucji, proponuje Prezes Rady Ministrów 
desygnowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej, natomiast tryb ustawodawczy przy zmianie 
Konstytucji określa jej art. 235. Stan nadzwyczajny (wojenny, wyjątkowy lub klęski 
żywiołowej) z kolei, zgodnie z art. 228 ust. 1 i 2 Konstytucji, może zostać wprowadzony 
tylko na podstawie ustawy. 
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach stanowi, iż przedmiotem petycji może 
być żądanie mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Ani wybór 
prezydenta Rzeczypospolitej, ani władzy ustawodawczej, ani też wprowadzanie stanu 
nadzwyczajnego nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji rady gminy. 

Mając na uwadze powyższe petycja nie zostaje uwzględniona. 
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie 

załatwienia petycji, w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 
Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji 
nie może być przedmiotem skargi.  

 

 
                                                                                            Przewodniczący Komisji 
               Skarg, Wniosków i Petycji 

              Zofia Warda 

 
 
 
 

 


