
UCHWAŁA NR XV/131/2021 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Żyrzyn uchwały w sprawie 

obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium Gminy Żyrzyn. 

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

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

z 2018 r. poz. 870) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się, że wniesiona 20 grudnia 2020 r. przez podmiot wnoszący petycję – Tymczasową Radę 

Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny uchwały w sprawie obrony prawdy, 

godności i wolności człowieka na terytorium Gminy Żyrzyn nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie 

W dniu 20 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn wpłynęła od Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny petycja dotycząca podjęcia uchwały 

w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium Gminy Żyrzyn 

W przedmiotowej sprawie stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach organem właściwym 

dla rozpatrzenia petycji jest Rada Gminy Żyrzyn. 

Czynności związane z rozpatrzeniem petycji w imieniu Rady Gminy Żyrzyn dokonała 

merytorycznie właściwa stała Komisja Rady Gminy Żyrzyn - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Petycja zawiera wzór uchwały, która w wyniku przyjęcia do rozpatrzenia petycji winna zostać 

podjęta w sprawie. 

W pierwszym rzędzie należy wskazać, że wnioskodawca petycji Tymczasowa Rada Stanu Narodu 

Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny jest podmiotem, który nie jest znany w sposób 

powszechny, nie działającym w żadnej z form przewidzianych prawem. Oczywiście, 

dla możliwości rozpatrzenia petycji jest to okoliczność drugorzędna, ale Rada Gminy Żyrzyn 

rozpatrując petycję nie może nie zwrócić uwagi, że posługiwanie się nomenklaturą „Rada Stanu”, 

„Komitet Konstytucyjny” budzi wątpliwość co do legalności i zgodności z prawem 

podejmowanych działań, ponieważ nie jest sferą działalności organów Państwa. 

W drugiej kolejności należy wskazać, że wartości takie jak obrona prawdy, godności i wolności 

człowieka na terytorium Gminy Żyrzyn są wartościami z całą pewnością popieranymi 

i propagowanymi w działaniu wszystkich organów Gminy, w tym Rady Gminy Żyrzyn. 

„Dochodzenie” do tych wartości w sposób określony w uchwale (jej projekcie) nie może mieć 

jednak absolutnie miejsca. Chodzi o sformułowania dotyczące „rozważenia zawieszenia ich 

działalności poprzez przymusowe ich zamknięcie” w kontekście egzekwowania tych praw 

od szpitali, zakładów pracy, banków i innych podmiotów. 

Działania takie nie znajdują żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach, wręcz realizacja 

wniosku petycji mogłaby stanowić o ich naruszeniu. 

Ubocznie należy wskazać, że pod względem legislacyjnym uchwała jaka miałby zostać podjęta 

przez Radę Gminy została sformułowana w sposób niezgodny z Zasadami Techniki Prawodawczej. 

Z tych też względów petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 


