
Uchwała Nr L/365/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 marca 2021 roku 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego ,,W obronie prawdy, godności i wolności 

człowieka”  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j 

Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust.2 i 13 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 870) 

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland w przedmiocie podjęcia 

uchwały ,,W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” postanawia petycji                                 

nie uwzględnić. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W dniu 23.12.2020 r. do Rady Gminy Kosakowo wpłynęła petycja z dnia 20.12.2020 r. 

przesłana  e-mailem przez Panią Teresę Garland w imieniu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 

Polskiego - Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, która złożona została w interesie 

publicznym w zakresie podjęcia przez Radę Gminy Kosakowo uchwały ,,W  obrony prawdy, 

godności i wolności człowieka”. 

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków                         

i Petycji celem ustalenia i przedstawienia stanowiska Radzie Gminy Kosakowo. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 18 stycznia i 22 marca po dokonaniu analizy zawartych w niej 

treści  uznała, iż postulowane kwestie  nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady gminy. 

Rada Gminy Kosakowo zobowiązana jest do działania na podstawie i w granicach prawa. 

Każda czynność podejmowana przez radę gminy musi mieć stosowne umocowanie ustawowe. 

Zgodnie z ustawą o petycjach art.2 ust.3 ,,Przedmiotem petycji może być żądanie,                                    

w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania                                

w sprawie podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających 

szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji 

adresata petycji” 

Natomiast wnioskowane przez wnoszącą petycję podjęcie uchwały o treści zawartej w petycji 

nie mieści się w zakresie działania organów gminy, a jednocześnie nie jest możliwe jej  

przekazanie według właściwości innemu adresatowi. Ponadto wniosek z petycji w zakresie 

postulowanej godności i wolności człowieka jest już zagwarantowany w rozdziale                                     

II obowiązującej obecnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 

Natomiast wprowadzenie innych  zapisów związanych  m. in. ze zniesieniem na terenie naszej 

Gminy Kosakowo obostrzeń    w związku z pandemią koronawirusa, dyskryminacją obywateli 

gminy w dostępie do ogółu dóbr publicznych tj. służby zdrowia, szkolnictwa, kultury, firm 

państwowych i prywatnych w opinii członków komisji - nie jest możliwe w tym zakresie                         

ze względu na brak umocowania prawnego. 

 

W związku z powyższymi ustaleniami Rada Gminy Kosakowo uznaje petycję jako nie 

zasługującą na uwzględnienie. 

 

 

 


