
RADA GMINY
w Fałkowie

powiat konecki
Waj. óWittokrzyskie

KRG.152.4.2020

Fałków, 29 '03.2021

Pani:

Teresa Garland TRS NP SKK

Skr. poczt.88

32 - 050 Skawina

Uprzejmie informuję, Że petycja wniesiona Ptzez Panią w dniu 20 grudnia 2020 t.

dotycząca uchwalenia przęZ radę gminy uchwały ,, W obronie prawdy, godności i wolności

człowiękd, zostat.arozpattzona na sesji Rady Gminy w Fałkowie w dniu 20fI.03.29 Iuznana

za niezasługuj ącą na uwzględni eni e.

Uzasadnienie te go stanowi ska zawier a zał'4czona uchwała.

ZpowaŻaniem:
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UCHWAŁA NR xxIIVI$4 /f02|
RADY GMINY w FAŁKoWIE

z dntaf9 marcaf)2l r.

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. 1ustawy z dnia 8marca.1990r. osamorządzie gminnym (tj. Dz,U.
z20I9 r. poz.506zpoźn. zm.) oraz art.9 ust.2 ustawy zdnta 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz. U.
zf0l8 r. poz.870), Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

$ 1. Uznaje się, ze petycja wniesiona w dniu 29 grudnia 2020 r. ptzęz Teresę Garland dotycząca
uchwalenia przez radę gminy uchwały ,,W obronie prawdy, godności i wolności człowieka', nie zasługuje
na uwzględnienie.

$ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załqczntk do uchwały.

s 3. o sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicz4cy Rady Gminy w Fałkowie zawiadomi
wnoSZ4cego.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załqcznlk do uchwały Nr XXIII/184l20fl
Rady Gminy w Fałkowie
z dntaL9 marca2)Zl r.

[-tzasadnieni-e

W dniu 29 grudnia 2020 r. do Rady Gminy w Fałkowie wpłynęła petycja złoiona przez Teresę Garland.przedstawiąącq 
się jako ,,Zaprzysięiony Prczydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego

dotyczqcauchwalenia przez radę gminy uchwały,,W obronie prawdy, godnoŚci i wolności człowieka''.

Zgodnie ze Statutem Gminy Fałków Przewodniczący Rady Gminy skierował' przedmtotową petycję do
Komisji Skarg Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia i ptzedłoŻenia stosownego projektu uchwały na
sesję Rady Gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na Swym posiedzeniu w dniu 15 lutego 202I r. dokonała analizy
petycji lznĄącj4 jako niezasługuj ąc4na uwzględnienie.

Zasady składania i rozpatrywania petycj i oraz sposób postępowania organów w Sprawach dotyczących
petycji określaustawa zdnia 11lipca 2014r. o petycjach.Zgodntezarl.2 ust.3 tej ustawyprzedmiotem
petycji moŻębyć iądania.w szczególnoŚci, zmiany przepisów prawa' podjęcia rczsttzygnięcia lub innego
dziatania w sprawie dotyczącej podmiotu wnosz4cego petycję, Życia zbiorowego lub wartości
wymagaj4cych szczegolnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszcz4cych się z zaktesie zadan i
kompetencj i adresata petycj i.

Komisja uznaLa, Żę wnioskowane w treści petycji dział.anta nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady
Gminy. Sprawy nalezące do właściwości Rady Gminy określone zostały w ań. 18 ustawy z dnta 8 marca
1990 r. o Samorz4dzie gminnym. Zgodnie z art, 18 ust. 2 pkt 15 Rada Gminy jest uprawniona do
stanowienia w innych sprawach zastrzeŻonych ustawami do kompetencji rady gminy. W ocęnie Komisji
do podjęcia uchwały wnioskowanej w petycji brak jest podstawy prawnej wynikaj4cej ustawy o

samor ządzie gminnym j ak równie Ż z przeptsow szczęgol nych.

Podkreślió na\eiy, ze kwestie obrony prawdy, godności i wolności obywateli określaustawa zasadnicza
j ak4 j est Konst1.tucj a Rzeczypospo litej Polskiej .
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