
UCHWAŁA NR XXXVII/229/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 27 maja 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada 
Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 
Komitetu Konstytucyjnego, Rada Miejska w Wiślicy postanawia  
pozostawić bez rozpatrzenia petycję wniesioną w dniu 1.03.2021r. oraz 4.03.2021r. przez podmiot  
pn.„Komitet Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego"z przyczyn 
wskazanych w uzasadnieniu. 

§ 2.  

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wiślicy, zobowiązując do przesłania 
wnoszącej petycję niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/229/2021
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 27 maja 2021 r.

W dniu 1 marca 2021 r oraz 4.03.2021r. drogą elektroniczną do Urzędu Miasta i Gminy w Wiślica
wpłynęła petycja Pani Teresy Garland Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady
Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, działającej w imieniu Komitetu
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego-Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie przyjęcia
uchwały wyrażającej poparcie dla Rządu Tymczasowego Tymczasowej Rady Stanu NPSKK.
Powyższa petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wiślicy

w celu zbadania jej zasadności.
Komisja na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. po dokonaniu oceny formalno - prawnej ustaliła, że

przedmiot petycji nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Komisja w toku prowadzonego postępowania stwierdziła, że rada
miejska może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym). Wszelkie zasady dotyczące określenia ustroju i funkcjonowania Rzeczypospolitej
Polskiej reguluje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku sytuacji wskazanej w petycji (tj.
braku prezydenta oraz braku rządu) zastosowanie znajdują przepisy art. 131 oraz art. 154-158 Ustawy
zasadniczej. Udzielanie poparcia samozwańczym podmiotom, które nie posiadają żadnego umocowania
prawnego do pełnienia funkcji zarezerwowanych dla organów władzy państwowej jest niezgodne z prawem.
Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Wiślicy po rozpatrzeniu petycji i zapoznaniu się

ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pozostawia petycję bez rozpatrzenia z powyższych
przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

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