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UCHWAŁA NR……/2021 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia ………. 2021 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r. doręczonej dnia 4 marca 2021 r. 

 

 

  Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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), Rada Gminy Przemęt  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się nie uwzględnić petycji z dnia 4 marca 2021 r. doręczonej dnia 4 marca 2021 r.  

w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego. 

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przemęt, którego 

zobowiązuje się  do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

            Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały nr……./2021 Rady Gminy Przemęt z dnia …………. 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r. doręczonej dnia 4 marca 2021 r. 

 

 

        W dniu 4 marca 2021 roku wpłynęła petycja w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego Rady 

Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

       Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

( Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 95 ust. 1 Statutu Gminy Przemęt petycja została skierowana do 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu wydania opinii.  

       Komisja na posiedzeniu w dniu 11 marca 2021 roku oraz w dniu 19 kwietnia 2021 r.,  

po dyskusji i analizie dokumentów, zarekomendowała Radzie Gminy Przemęt nie uwzględnienie 

petycji. 

     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  po zapoznaniu się z treścią petycji stwierdziła, że petycja 

dotyczy kwestii, które nie leżą w gestii i właściwości Rady Gminy, która nie posiada kompetencji 

aby zajmować się przedstawionymi w petycji postulatami. Według Komisji, ustrój 

Rzeczypospolitej Polskiej określony jest w Konstytucji RP i ustawach, a zaproponowane  

w petycji rozwiązania nie znajdują podstaw w obowiązującym stanie prawnym i należy uznać  

ją za bezzasadną. 

 

     W związku z powyższym Rada Gminy Przemęt nie uwzględnia wskazanej petycji i uznaje ją 

jako bezzasadną. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


