
 

 

Uchwała Nr 6/2021 

Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 19 kwietnia 2021 roku 

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/282/2020 Rady 

Gminy Masłów z dnia 29.10.2020 r. w sprawie Statutu Gminy Masłów (Dz. Urz. Województwa 

Świętokrzyskiego z 2020 r., poz. 3838) Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Po zapoznaniu się z petycją z dnia 01 marca 2021 roku, dotyczącą poparcia Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, Komisja 

uznaje, że petycja nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ustawy 

o samorządzie gminnym i proponuje pozostawić ją bez dalszego biegu.   

 

§ 2. 

Komisja upoważnia Przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały na sesji Rady Gminy. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Marek Dudzik    

 

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE UCHWAŁY Nr 5/2021 

Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 19 kwietnia 2021 roku 

 

W dniu 1 marca 2021 r. do Rady Gminy Masłów wpłynęła petycja w sprawie poparcia Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach petycja złożona do organu stanowi stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Rada Gminy rozpatruje 

petycje i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji, zgodnie z art. 18b ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym.  

 Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie m.in. 

zmiany przepisów prawa 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. Przedmiotem petycji 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego jest 

prośba aby Rada Gminy Masłów podjęła stanowisko/apel 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 pkt 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 grudnia 1966 r.) 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 Społeczny 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 podjęłaby Pani Teresa Garland, 

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 ……………....”. 

Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji a posiedzeniu w  dniu 19 kwietnia 2021 r. 

Komisja ustaliła, że petycja dotycząca udzielenia poparcia dla Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego do pełnienia przez nią roli rady 

ministrów nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ustawy  

o samorządzie gminnym a ewentualne powołanie nowego rządu winno się odbywać  

w sytuacjach i na zasadach przewidzianych w przepisach polskiego prawa konstytucyjnego. 

Zgodnie z art. 154 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Radę Ministrów powołuje Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej przy akceptacji Sejmu wyrażonej w drodze wotum zaufania. 



Zgodnie z art. 127 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Prezydenta Rzeczypospolitej wybiera 

Naród w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Każde inne działanie jest niezgodne  

z prawem. 

W świetle przedstawionych argumentów, petycja nie mieści się w katalogu zadań własnych 

gminy wskazanych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Marek Dudzik    


