
UCHWAŁA NR XXVIII/274/21 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 25 maja 2021 r. 

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

 
Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku 
z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada 
Gminy Krupski Młyn uchwala: 

§ 1. 1. Uznać za niezasadną petycję z dnia 
25 lutego 2021 roku uzupełnioną pismem z dnia 
5 marca 2021 roku dotyczącą poparcia Rządu 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

2. Uzasadnienie do rozpatrzenia petycji 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady 
Gminy do powiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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Uzasadnienie 

W dniu 25 lutego 2021 roku oraz 5 marca 2021 roku wpłynęła do Rady Gminy Krupski Młyn petycja 
dotycząca poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego. 

W wyniku przeprowadzonej analizy treści petycji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach 
w dniach 9 marca i 27 kwietnia 2021 roku uznała, że petycja jest niezasadna. 

Zgodnie z definicją legalną 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. A zatem w świetle art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 roku o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 870) można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, 
które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej żądania 
mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata. 

Zgłoszone w petycji z dnia 25 lutego i 5 marca 2021 roku żądanie dotyczy poparcia Rządu Tymczasowej Rady 
Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego jako organu czuwającego nad polską racją 
stanu  do momentu demokratycznego przegłosowania przez suwerena nowego kodeksu wyborczego, 
przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem. 

Rada Gminy Krupski Młyn nie zamierza w odniesieniu do zgłaszanej inicjatywy podejmować aktywności 
uznając, że zagadnienie to nie jest przedmiotem jej kompetencji i działań. 

Mając powyższe na względzie Rada Gminy Krupski Młyn na sesji, po zapoznaniu się z treścią petycji oraz 
stanowiskiem w sprawie przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, uznała  przedmiotową 
petycję za niezasadną.
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