
UCHWAŁA NR XXVII/226/21 
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 21.12.2020 r. w sprawie obrony prawdy, 
wolności i godności człowieka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 i art. 4 ust. 5 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

RADA MIASTA i Gminy 
u c h w a l a: 

§ 1. Pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w dniu 21.12.2020 r. przez Tymczasową Radę Stanu 
Narodu Polskiego - Społeczny Komitet Konstytucyjny podpisaną przez Teresę Garland Zaprzysiężonego 
Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo  uchwały „W obronie prawdy, 
godności i wolności człowieka” w oparciu o argumentację zawartą w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/226/21

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 marca 2021 roku

Dnia 20.12.2020 r. do Rady Miasta i Gminy Czerniejewo wpłynęła petycja Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polskiego - Społeczny Komitet Konstytucyjny podpisana przez Teresę Garland Zaprzysiężonego
Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo uchwały „W obronie prawdy,
godności i wolności człowieka”.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wstępnego jej rozpatrzenia.

Podczas posiedzenia Komisji stwierdzono, że zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną,
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem
wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku
z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Natomiast zgodnie
z art. 4 ust. 2 powyższej ustawy petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów,
w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący
petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do
korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce
zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Ponadto w myśl art. 4 ust. 5 ustawy petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej
powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu składającego petycję.

W wyniku analizy treści przedmiotowej petycji stwierdzono, że nie spełnia ona wymogów określonych w:

- art. 4 ust. 2 pkt 1, ponieważ w treści petycji nie wykazano, iż Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego -
Społeczny Komitet Konstytucyjny stanowi jeden z podmiotów wymienionych w art. 2 ust 1 ustawy
uprawnionych do wniesienia petycji. W szczególności nie wykazano, iż wyżej wymieniona Tymczasowa Rada

Stanu Narodu Polskiego - Społeczny Komitet Konstytucyjny stanowi osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną. W efekcie uznać należy, że w petycji nie określono w sposób
prawidłowy podmiotu ją wnoszącego;

- 4 ust. 2 pkt 2, ponieważ nie wskazano w petycji miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego
petycję. Za takie nie można uznać podanego w petycji adresu Teresa Garland TRSNP SKK, skr. poczt. 88, 31-
050 Skawina, który stanowi jedynie adres do korespondencji.

- art. 4 ust. 5, z uwagi na fakt, iż podmiot wnoszący petycję wykazał, że adres e-
mailteresagarland@fidespolska.pl, z którego petycja została wniesiona, jest nieaktualny, jednocześnie
nie wykazując nowego adresu e-mail w sytuacji gdy podmiot powinien wskazać adres do korespondencji
podmiotu wnoszącego petycję.

Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała Radzie Miasta i Gminy
pozostawienie przedmiotowej petycji bez rozpatrzenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, który stanowi, że, jeżeli
petycja nie spełnia wymogów, o których mowa art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Zgodnie z powyższym Rada Miasta i Gminy Czerniejewo pozostawia niniejszą petycję bez rozpatrzenia.
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