
UCHWAŁA NR XVI/9/2021 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 22 marca 2021 r 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

 

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), uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Uznaje się, że wniesiona w dniach 01.03.2021 r. i 04.03.2021 r. petycja dotycząca „Poparcia 

WARUNKOWO Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet 

Konstytucyjny jako organ czuwający nad Polską RACJĄ STANU i reprezentujący 

SUWERENA = Naród Polski - TAK wewnątrz jak i na zewnątrz w kontaktach zagranicznych, 

do momentu demokratycznego przegłosowania przez SUWERENÓW nowego Kodeksu 

Wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem 

na czele ..” nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2 

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji zawarto poniżej. 

§ 3 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadomi wnoszącego.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Członkowie „Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego zaapelowali do tutejszej gminy by w trybie pilnym poparła WARUNKOWO 

Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny jako organ 

czuwający nad Polską RACJĄ STANU i reprezentujący SUWERENA = Naród Polski - TAK 

wewnątrz jak i na zewnątrz w kontaktach zagranicznych, do momentu demokratycznego 

przegłosowania przez SUWERENÓW nowego Kodeksu Wyborczego, przeprowadzenia 

nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele. Zaproponowano także 

treść „Poparcia”  

Rada Miejska zapoznała się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i zważyła 

co następuje: 

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, 

poz. 483; ze zm.) oraz wydane na jej podstawie ustawy regulują ustrój Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz funkcjonowanie jej organów. 

2) Ocena sposobu działania organów Rzeczypospolitej Polskiej może być i jest dokonywana 

przez obywateli w formach dopuszczonych przez prawo. 

3) Ocena działania organów Rzeczypospolitej Polskiej nie upoważnia do udzielania poparcia 

postulatom i inicjatywom powoływania nieprzewidzianych Konstytucją i ustawami bytów 

mających zastępować lub uzupełniać Konstytucyjne Organy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dlatego też petycja nie może zostać uwzględniona. 


