PROJEKT
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE
z dnia …………………… 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Petycja z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie udzielenia przez Radę Gminy poparcia
dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego, nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie stanowiska, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kossakowski

Załącznik do uchwały Nr …………/2021
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia …….... 2021 r
Uzasadnienie
W dniu 1 marca 2021 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Kulesze Kościelne złożona została
przez Panią Teresę Garland – zaprzysiężoną Prezydent Obywatelską Tymczasowej Rady Stanu

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, adres skr. poczt. 88, ul. Żwirki
i Wigury 13A, 32-050 Skawina, petycja dotyczącą udzielenia przez Radę Gminy poparcia dla
Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
Przewodniczący Rady Gminy Kulesze Kościelne przekazał w dniu 4 marca 2021 roku
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kulesze Kościelne powyższą petycję w celu
dokonania analizy jej treści, uzyskania stanowiska od właściwych podmiotów niezbędnych
do rozpatrzenia petycji oraz przygotowania stanowiska w sprawie jej rozpatrzenia.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – po dokonanej analizie formalnej treści petycji
przeprowadzonej na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 20 kwietnia
2021 roku wyraziła opinię, że petycja nie zsaługuje na uwzględnienie.
Komisja wskazała, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zakres żądania określony w petycji nie dotyczy zakresu działania
Rady Gminy Kulesze Kościelne, niemożliwy jest też do wskazania podmiot właściwy do jej
rozpatrzenia.
Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach 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. Przedmiotowa petycja nie zawiera żądań określonych
w ustawie, do spełnienia których kompetentna byłaby Gmina Kulesze Kościelne.
W związku z powyższym przedmiotową petycję należy uznać za nieuzasadnioną.

