UCHWAŁA NR XXV/186/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego wniesionej w dniu 1 marca 2021 roku Rada Gminy Rypin postanawia uznać petycję za
bezprzedmiotową.
§ 2. Informację o sposobie załatwienia petycji stanowi uzasadnienie do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej rady gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 1 marca 2021 roku do urzędu gminy za pomocą środków komunikacji elektronicznej wpłynęła
petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
Przedmiotowa petycja
celem zajęcia stanowiska.
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Podmiot wnoszący petycję powołując się na art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wnosi
aby w trybie pilnym Rada Gminy Rypin podjęła uchwałę popierającą warunkowo Tymczasową Radę Stanu
Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny jako organ czuwający nad Polską Racją Stanu
i reprezentujący naród polski – tak wewnątrz jak i na zewnątrz w kontaktach zagranicznych do momentu
przegłosowania przez suwerenów nowego kodeksu wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów
i wyłonienia nowego rządu z prezydentem na czele.
Komisja skarg wniosków i petycji obradowała on-line dnia 17 marca 2021 roku w ramach wspólnego
posiedzenia komisji rady gminy. Szczegółowo zapoznała się z treścią samej petycji i uznała, że podjęcie
uchwały popierającej utworzenie nowego organu w Polsce nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji rady
gminy z uwagi na brak podstaw prawnych.
W związku z powyższym, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji skarg, wniosków i petycji rady gminy
Rada Gminy Rypin uznała petycję za bezprzedmiotową.
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