UCHWAŁA NR XXIX/206/2021
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie organizacji społecznej
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i poz. 1378) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870),
uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się petycję z dnia 23 lutego 2021 r. która wpłynęła do Rady Miejskiej w Skępem w dniu
01 marca 2021r., w sprawie poparcia organizacji społecznej, w całości za niezasadną.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski
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Uzasadnienie
W dniu 01 marca 2021r. do Rady Miejskiej w Skępem wpłynęła petycja w interesie publicznym. Wnoszący
petycję postuluje o poparcie organizacji społecznej p.n. Rząd Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o następującej treści:
,,My, Radni Gminy, jako świadomi i odpowiedzialni reprezentanci Narodu Polskiego na naszym gminnym
terytorium, działając w oparciu o art.4 Konstytucji pkt.1 i 2 oraz o międzynarodowe prawo do
Samostanowienia Narodów p-kt 1. który mówi: ,,Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy
tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy,
społeczny i kulturalny.‘’ (Dz.U.1977.38.167 – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia1966r.) Deklarujemy, iż w przypadku braku rządu
i Prezydenta, umocowujemy WARUNKOWO i CHWILOWO jako organ sterujący państwem polskim i jako
organ reprezentujący Naród Polski na zewnątrz tj. w kontaktach z zagranicą, Tymczasową Radę Stanu Narodu
Polskiego Komitet Konstytucyjny, która w przypadku braku rządu i Prezydenta, w trybie pilnym wskaże
i powoła osoby do CHWILOWEGO objęcia zarządzaniem najważniejszych resortów państwowych, do
momentu przeprowadzenia demokratycznych wyborów i wyłonienia rządu demokratycznego z Prezydentem na
czele. Funkcję Tymczasowego Prezydenta w okresie przejściowym podjęła by Pani Teresa Gerland, na chwilę
obecną Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego. Jednocześnie z naszej strony do CHWILOWEGO wsparcia funkcji zarządczych
w resortach państwowych proponujemy następujące osoby narodowości polskiej:……………. ”.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem pismem z dnia 02.03.2021r. przekazał petycję Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, celem jej analizy i przygotowania stanowiska bądź opinii.
Komisja Skarg, Wniosków i petycji działając zgodnie z przepisami art. 18b ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) oraz § 66 ust. 6 i 7 Statutu Miasta
i Gminy Skępe uchwalonego uchwałą Nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września
2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 201 8r., poz. 4673) oraz zmienionego Uchwałą Nr L/324/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia
11 października 2018r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 5520)
przeprowadziła w dniu 20.04.2021r. analizę petycji, uznając żądanie objęte treścią petycji, w całości za
niezasadne.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U z 2018 r. poz.870) określa zasady składania
i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Zgodnie
z art. 2 ust. 3 ww. ustawy 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. Komisja uznała, że wnioskowane w treści petycji działanie
nie mieści się w zakresie kompetencji Rady Miejskiej ze względu na brak podstawy do podjęcia uchwały
zgodnie z treścią petycji. Rada Miejska w Skępem podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i petycji.
Zakres właściwości Rady Miejskiej określa m.in. art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.). Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie
gminnym daje uprawnienie Radzie Miejskiej do podjęcia uchwały poza przypadkami określonymi
w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy, ale tylko wówczas, jeżeli kompetencje taką przyznaje organowi przepis szczególny.
W ocenie Rady Miejskiej w Skępem taka podstawa prawna do podjęcia uchwały zgodnej z treścią petycji
nie wynika z przepisów szczególnych, w konsekwencji czego, podjęcie uchwały o treści wynikającej z petycji
stanowiłaby naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP.
W związku z powyższym petycję należy uznać w całości za niezasadną.
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