
UCHWAŁA NR 234/XXVII/2021 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 20 maja 2021 r. 

w sprawie petycji dotyczącej wyrażenia warunkowego poparcia dla Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), w związku z 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji Pani Teresy Garland - Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, z dnia z dnia 23 lutego 
2021 r., w sprawie podjęcia uchwały wyrażającej warunkowe poparcie dla Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go 
do zawiadomienia wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik do uchwały Nr 234/XXVII/2021 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 20 maja 2021 r. 

Uzasadnienie  

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w brzmieniu: 

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 kwietnia 2021 roku Komisja zapoznała się 
z treścią petycji, postanowiła nie uwzględnić petycji Pani Teresy Garland - Zaprzysiężonego Prezydenta 
Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, 
z dnia z dnia 23 lutego 2021 r., w sprawie podjęcia uchwały wyrażającej warunkowe poparcie dla 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, uznajac że: 

- przedmiot petycji nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); 

- Rada Miasta Podkowa Leśna może podejmować uchwały tylko w granicach zadań własnych gminy, a zatem 
w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów 
(art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Organ władzy publicznej działa wyłącznie w ramach i w 
granicach prawa, co oznacza, że mogą one podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im 
zezwala; 

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ustawa zasadnicza, jest podstawą ustroju państwa polskiego. 
Wprowadza trójpodział władzy na sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą oraz reguluje sposób 
i powoływania i odwoływania organów tej władzy, dlatego tym bardziej brak jest jakichkolwiek podstaw do 
wprowadzenia lub nawet poparcia zaproponowanych przez wnioskodawcę rozwiązań; 

- brak jest jakiegokolwiek prawnego uzasadnienia uprawniającego Radę Miasta Podkowa Leśna do podjęcia 
uchwały o proponowanej treści. 

Wobec powyższych ustaleń postanawia się petycji nie uwzględnić. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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