
UCHWAŁA NR XV/135/2021 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 

Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

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 23 lutego 2021 r. (data wpływu: 2 marca 2021 r.) w imieniu Tymczasowej 

Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, petycja w sprawie poparcia 

Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 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 2 marca 2021 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn w imieniu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 

Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, została wniesiona petycja w sprawie poparcia 

Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

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. 

Rozpatrując niniejszą petycję należy wskazać, że wnioskodawca petycji, tj. osoba działająca 

w imieniu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny 

posługuje się tytułem „Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego [....]”. Podmiot wnoszący nie jest zatem podmiotem, który jest znany w sposób 

powszechny i działa w jednej z form przewidzianych prawem dla inicjatyw społecznych. Również 

przywołana powyżej nazwa podmiotu, ale i funkcja działającej w jej imieniu osoby również 

odbiegają od przyjętych w obrocie nazw i określeń różnych funkcji. 

Również samo żądanie petycji w zestawieniu z ww. nomenklaturą nazewniczą z jednej strony może 

prowadzić do wniosku, że mamy do czynienia z agitacją na rzecz ustroju konstytucyjnego Polski, 

w szczególności poprzez zmianę konstytucyjnych organów – osób piastujących funkcję tych 

organów, a więc do przewrotu, w wyniku którego członkowie Komitetu (już ukonstytuowani) 

zaczną sprawować swoje funkcje. 

Przedstawione rozważania winny prowadzić jednak do odmiennych konstatacji, a mianowicie, 

że petycja ma charakter pewnego rodzaju performensu, czyli rodzajem widowiska, które 

przedstawiane jest z udziałem (często aktywnym) widzów w dowolnym miejscu bądź też jest innym 

świadomym działaniem mającym na celu wywołanie określonej reakcji po stronie organów Gminy 

Żyrzyn. 

Oczywiście tak rozumiany sens złożonej petycji, służący realizacji niczym nieograniczonego prawa 

obywateli i organizacji do składania tychże petycji, nie może wywołać innego stanowiska jak 

przyjęcie, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 

Dla porządku związanego z formalnym rozpatrzeniem petycji należy też wskazać, że Rada Gminy 

Żyrzyn nie może podejmować jakichkolwiek działań, które mogą budzić wątpliwość co do swojej 

legalności. 

Z tych też względów petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 


