
UCHWAŁA NR XXI/154/21 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r.  dotyczącej 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 z późn. zm.) oraz 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn 
zm.), Rada Gminy Pawłowiczki uchwala co następuje: 

§ 1. 1 Po rozpatrzeniu petycji z dnia 23  lutego 2021 roku wniesionej w imieniu Komitetu Tymczasowej 
Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie poparcia Rządu 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, uznaje się petycję za 
bezzasadną. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowiczki do przesłania uchwały podmiotowi 
wnoszącemu petycję wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowiczki 

 
 

Przemysław Malinka 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/154/21 
Rady Gminy Pawłowiczki 
z dnia 18 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 2 marca 2021 r. do Urzędu Gminy w Pawłowiczkach wpłynęła petycja złożona w imieniu  
Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, przez jej 
Zaprzysiężonego Prezydenta Panią Teresę Gerland.. Petycja została wniesiona do Rady Gminy 
Pawłowiczki, dlatego przewodniczący rady skierował ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Pawłowiczki. 

Postulujący dopatrując się istniejącego zagrożenia w postaci utraty suwerenności Polski na wskutek 
chwilowego braku rządu i Prezydenta, domagają się od Rady Gminy Pawłowiczki  poparcia dla 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego do wskazania 
i powołania osób zarządzających najważniejszymi resortami państwowymi oraz powierzenia tymczasowej 
funkcji Prezydenta pani Teresie Garland. Powyższe umocowanie miałoby obowiązywać w przypadku 
zarządzenia wyborów Rządu i Prezydenta RP na podstawie nowego Kodeksu Wyborczego wprowadzonego 
na wskutek Referendum. Składający petycję zaproponowali poniższą treść poparcia: 

„„My, Radni Gminy, jako świadomi i odpowiedzialni reprezentanci Narodu Polskiego na naszym 
gminnym terytorium, działając w oparciu o art.4 Konstytucji pkt.1 i 2 oraz o międzynarodowe prawo do 
Samostanowienia Narodów p-kt 1. który mówi: „Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. 
Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój 
gospodarczy, społeczny i kulturalny.” (Dz.U.1977.38.167 – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 
i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.) Deklarujemy, iż w przypadku 
braku rządu i Prezydenta, umocowujemy WARUNKOWO i CHWILOWO jako organ sterujący państwem 
polskim i jako organ reprezentujący Naród Polski na zewnątrz tj. w kontaktach z zagranicą, Tymczasową 
Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, która w przypadku braku rządu 
i Prezydenta, w trybie pilnym wskaże i powoła osoby do CHWILOWEGO objęcia zarządzaniem 
najważniejszych resortów państwowych, do momentu 

przeprowadzenia demokratycznych wyborów i wyłonienia rządu demokratycznego z Prezydentem na 
czele. Funkcję Tymczasowego Prezydenta w okresie przejściowym podjęła by Pani Teresa Garland, na 
chwilę obecną Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Jednocześnie z naszej strony do CHWILOWEGO wsparcia funkcji 
zarządczych w resortach państwowych proponujemy następujące osoby narodowości polskiej : ……….. 
(wskazać listę mądrych, patriotycznie nastawionych i wartościowych osób proponowanych przez radnych 
wraz z  proponowanymi dla nich funkcjami, tj. osób które ich zdaniem nadawałyby się na konkretne 
stanowiska w zarządzaniu państwem). Te osoby zostaną wpisane na specjalną listę w celu wspomagania 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w zarządzaniu 
Państwem Rzeczpospolita Polska - TAK wewnątrz jak i na zewnątrz. Bez obcych suflerów (z zewnątrz). 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rady Gminy Pawłowiczki na posiedzeniu w dniu 15 marca 2021 r. 
przeanalizowała treść petycji i stwierdziła, że, przedmiotowa petycja w nie może być zrealizowana. Podjęcie 
uchwały o proponowanej treści przez postulujących byłoby  sprzeczne z przepisami prawa ogólnie 
obowiązującego, co skutkowałoby wydaniem aktu z rażącą wadą prawną. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) uchwały organu 
gminy sprzeczne z prawem są nieważne. 

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Pawłowiczki przychyliła się do stanowiska Komisji 
i postanowiła o nieuwzględnieniu ww. postulatu.
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