
UCHWAŁA NR XLVI/364/2023 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały przeciwko totalitaryzmowi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.), Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją „o podjęcie uchwały przeciwko totalitaryzmowi”                       
i wyrażenia sprzeciwu wobec przygotowywanego przez Rząd projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie 
klęski żywiołowej, Rada Gminy Rozdrażew uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i nie 
uwzględnia petycji. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/364/2023 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

Uzasadnienie  

    W dniu 19 grudnia 2022r. do Rady Gminy Rozdrażew wpłynęła petycja Pani Teresy Garland, 
działającej w imieniu „Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego”, której autorka domaga się podjęcia przez Radę Gminy Rozdrażew uchwały przeciwko 
totalitaryzmowi, której treścią byłoby wyrażenie  sprzeciwu  przeciwko wprowadzeniu totalnej kontroli nad 
ludźmi,  przewidywanej w przygotowywanym  przez Rząd projekcie ustawy o ochronie ludności  oraz 
o stanie klęski żywiołowej. 

Zgodnie ze Statutem Rady Gminy Rozdrażew w dniu 5 stycznia 2023 r. petycja trafiła pod obrady 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Gminy opinii w sprawie, 
której petycja dotyczy. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja uznała, co następuje. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze 
zm.), przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia 
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub 
wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań 
i kompetencji adresata petycji. 

Zgłoszone w petycji żądanie dotyczy podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi                            
i wyrażenia sprzeciwu wobec przygotowywanego przez Rząd projektu ustawy o ochronie ludności  oraz 
o stanie klęski żywiołowej. Po przeprowadzeniu analizy  petycji Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady 
gminy Rozdrażew uznaje, że wnioskowane w petycji działanie nie mieści się w zakresie kompetencji Rady, 
wynikających z art. 18 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze 
zm.). Zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa Rada Gminy nie może ingerować w zakres zadań, za 
który odpowiada  rząd i parlament. 

W tym stanie rzeczy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozdrażew, nie rekomenduje 
podejmowania przez Radę Gminy uchwały o treści proponowanej w petycji Pani Teresy Garland 
obejmującej materię znajdującą się poza kompetencjami rady gminy. 

Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Rozdrażew w pełni podziela stanowisko Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji. W związku 
z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji za nie zasługującą na 
pozytywne rozpatrzenie oraz nieuwzględnienie postulatu zgłoszonego w treści w/w petycji. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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