
UCHWAŁA NR XXXI.234.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz §41 załącznika 
nr 2 do statutu Gminy Kowala przyjętego uchwałą nr XL.268.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 
2017 (Dz.U. Woj. Maz. z 2018 r. poz.667 ze zm.) Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez Panią Teresę Garland w dniu 04.03.2021 roku 
w sprawie poparcia rządu tymczasowego rady stanu narodowego, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy upoważniając go jednocześnie do 
udzielenia wnoszącemu petycję informacji o sposobie rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie

W dniu 4 marca 2021 roku do Rady Gminy Kowala wpłynęła petycja Pani Teresy Garland o poparcie Rządu
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Petycja została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja na posiedzeniu w dniu 12.04.2021 roku po analizie petycji stwierdziła, że zgodnie
z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Wybór
Prezydenta Rzeczpospolitej, zgodnie z art. 127 Konstytucji RP to kompetencja Narodu- jest on wybierany
w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich w głosowaniu tajnym. Władzę ustawodawcy
w Rzeczpospolitej Polskiej sprawuje 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. 155 ust. 1 Konstytucji proponuje Prezes Rady Ministrów desygnowany przez
Prezydenta Rzeczpospolitej, natomiast tryb ustawodawcy przy zmianie Konstytucji określa art. 235. Stan
nadzwyczajny (wojenny, wyjątkowy lub klęski żywiołowej) z kolei zgodnie z art. 228 ust. 1 i 2 Konstytucji,
może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy.Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach
stanowi, że przedmiotem petycji może być żądanie mieszczące się w zakresie zadańi kompetencji adresata
petycji. Ani wybór Prezydenta RP, ani władzy ustawodawczej, ani też wprowadzenie stanu nadzwyczajnego
nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy.

W związku z powyższym Komisja uznała, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

Dariusz Chruślak
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