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Fałków, 05.05.2021

Pani

Teresa Garland

Skr. poczt. 88

ul. Zwirki i Wigury 13A

32-050 Skawina

Uprzejmie informuję, że wniesioną petycję Komitetu Tymczasowej Rady Stanu

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnla 23 lutego f02I roku
o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyj ne go uznaj e się za niezasługuj ąc4 na uwz ględnienie.

Uzas adnienie te go stanowi ska zawier a zaŁąezona uchwała.
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UCHWAŁA NR xxIV/190 |f021

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 30 kwietnia fAfI roku

w sprawie uznarria petycji zaniezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art.18 b ust.l ustawy z dnta 8 marca 1990 t' o samorządzie gminnym

(tj Dz.U' z2af0 r. poz.713 ze zm) araz art9 ust.2 ustawy z dnia 1 1 lipca 2014 r. o peĘcjach

(tj Dz.U. 22018 r.Paz.87A),

Rada Gminy w Fałkowie ustala co następuje:

$1' Uznaje się petycję Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego

Komitetu Konstytucyj nęga z dniaŁ3lutego fOfl roku o poparcie Rządu Tymczasow.ej Rady

Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytueyjnego za niezasługlą4cą na

uwzg1ędnienie.

$2. Uzasadntenie zajętego stanowiska zawierazał.ącznik do niniejszej uchwały.

$3. o sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi Wloszącego petycję.

$4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



Zatączruk do uchwały Nr XXIV/ 1 9 0 12021

Rady Gminy w Fałkowie

z drtia 30 kwietnia f020 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnta 18 marca 1990 r. o satnorządzie gminnym do

właściwości rady gminy naIeią wszystkie sprawy pozostaj4ce w zakresię dziaŁanta gminy,

o ile ustawy nie stanowiąitaczej.

Wybór Prezydenta Rzeczpospolitej, zgodnie z art. If7 ust. Konstytucji Rzeczypospolitej

Potskiej to kompetencja Narodu - jest on wybrarry w wyborach powszechnych, równych,

bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej

sprawują Sejm i Senat (art. 95 ust.1 Konstytucji). Wybory do Sejmu i Senatu są powszeehne,

bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym (arl. 96 i 97 Kons$'tucji). Skład Rady

Ministrów' zgodnie z art, I54 ust.i Konstytucji, proponuje Prezes Rady Ministrów

desygnowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej, natomiast tryb ustawodawczy przy

zmiarne KonsĘtucji określa jej art.235,

Stan nadzwyczajny ( wojenny, wyjątkowy lub klęski zywiołowej ) z kolei , zgodnie z afi..228

ust.l i 2 Konstytucji, maze zostać wprowadzony tylko na podstawie ustawy plzez

uprawniony organ.

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnta 1 1 lipca 2014 roku o petycjach stanowi, ii przedmiotem petycji

moze byó żądanię mleszazące się w zakresie zadan i kompetencji adresata petycji. Ani wybor

prezydenta Rzeczypospolitej, ani władzy ustawodawczej' ani teŻ wprowadzenie stanu

nadzv',yczajnego nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji gminy.

W żwiązku zpovtyzszym petycja nie zasługuje na uwzględnienie.
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