
Projekt 

Uchwała Nr ……………/XXVI/2021 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia ……………… 2021r. 

 

w sprawie petycji dot. udzielenia poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z poźn. zm.), art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1  

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z  2018 r. poz. 870 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala, co następuje: 

 

§1. Petycja dot. udzielenia poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego pozostaje bez rozpatrzenia z przyczyn wskazanych 

w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce do przekazania zawiadomienia 

wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W dniu 8 marca 2021r. (data wpływu do Biura Rady Gminy Kroczyce 8 marca 2021r.) 

wpłynęła do Rady Gminy Kroczyce petycja Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie udzielenia poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady 

Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kroczyce przeprowadziła analizę w/w petycji, 

uznając, że petycja wniesiona przez Komitet Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, czyli podmiot, który nie występuje w obrocie prawnym, 

należy pozostawić bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm), petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, 

jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. W oparciu o ten przepis 

wskazać trzeba, że nie ma możliwości złożenia petycji przez podmiot, który w obrocie prawnym nie 

występuje. Ponadto w art. 4 ust. 2 pkt 1 przytoczonej powyżej ustawy ustalono, że petycja powinna 

zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, zaś – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach – 

brak spełnienia tego wymogu powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia. Przyjmując, zatem, 

że w petycji nie wskazano podmiotu wnoszącego, gdyż wskazany „Komitet” nie istnieje w obrocie 

prawnym, należy pozostawić ją bez rozpatrzenia.  

 


