PROTOKÓŁ Nr 4/2021
z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji z dnia II marca 2021 r.
Ad. l
Posiedzenie komisji, rozpoczęto o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy.
Radny Szymon Żyła Przewodniczący Komisji, powitał członków
komisji, gości zaproszonych i przedstawił porządek posiedzenia:
l) Otwarcie posiedzenia.
2) Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym Pani Teresy Garland o poparcie
Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego.
3) Przygotowanie opinii dla Rady Gminy.
4) Sprawy różne.
5) Zakończenie posiedzenia.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji
(listy obecności w załączeniu).
Porządek posiedzenia, został przyjęty bez uwag.

oraz goście zaproszem

Ad. 2-3
Przewodniczący komisji przedstawił treść petycji w interesie publicznym
skierowanej do Rady Gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, Pani Teresy
Garland , Skr. poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina,
mail: teresagarlandartist@protonmail.ch. w celu rozpatrzenia i przygotowania
przez komisję opinii dla Rady Gminy.
Po przedstawieniu treści petycji, członkowie komisji podjęli dyskusję w sprawie.
W ocenie Komisji przedmiotowa petycja w interesie publicznym powinna zostać
uznana za bezzasadną. Zdaniem komisji Rada Gminy Wilczyce nie jest władna
do ingerencji w Konstytucję RP, aby deklarować takie poparcie dla autora petycji.
Nadto Komisja wskazuje, iż Rada Gminy Wilczyce jako organ samorządu
terytorialnego jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy i winna zajmować
się przede wszystkim najbardziej istotnymi sprawami dotyczącymi mieszkańców
Gminy
Wilczyce.
Zdaniem
Komisji
obowiązująca
Konstytucja
RP
w wystarczającym stopniu chroni wszelkie prawa obywateli RP.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie dotyczące uznama petycji za
bezzasadną.
W głosowaniu brało udział 3 członków komisji. "Za" uznaniem petycji za
bezzasadną głosowało 3 członków komisji.
Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja skarg, wniosków i petycji w wyniku
przeprowadzonego przez Przewodniczącego głosowania, przyjęła jednogłośnie
stanowisko, uznając petycję za bezzasadną i wnioskuje o uznanie petycji za
bezzasadną w całości, przez Radę Gminy Wilczyce.
Następnie Komisja skarg, wniosków i petycji podjęła Uchwałę Nr /5/ 2021
Komisji skarg, wniosków i petycji z dnia II marca 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji w interesie publicznym z dnia 04 marca 2021r. , skierowaną
do rozpatrzenia przez Radę Gminy Wilczyce i wyraziła stanowisko w formie
załącznika do niniejszej uchwały (uchwała w załączeniu)
Ad.6
W sprawach różnych radni nie zabrali głosu.
Ad. 7
W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Przewodniczący
zamknął posiedzenie. Na tym protokół zakończono i podpisano.
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Uchwala Nr 5/2021
Komisji skarg, wniosków i petycji
z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycj i w interesie publicznym z dnia 04 marca 2021 r.

Na podst. art. 18 b ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późno zm.) oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 870 z późno zm.)
Komisja Skarg, wniosków i petycji
postanawia:
~1

l. Wyrazić stanowisko w sprawie petycji złożonej przez Panią Teresę Gar1and,
Skr. poczt.88,ul. Żwirki i Wigury 13 A, 32-050 Skawina, adres e-mail
teresagar1andartist@protonmail.ch w interesie publicznym do rozpatrzenia
przez Radę Gminy Wilczyce.
2. Stanowisko komisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

, y

Przewodniczący
Komisji skarg, wniosków i petycji
..=
?

Ą/0 ....
J~P7=,/7
Szymon Zy.ro

,

Załącznik
do Uchwały Nr 5 /2021
Komisji skarg, wniosków i petycji
dnia II marca 2021 r.

Komisja skarg, wniosków i petycji po zapoznaniu się z treścią
Petycji
skierowanej do Rady Gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnia 04 marca 2021 r.
złożoną przez Panią Teresę Garland , skr. poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A,
32-050 Skawina, e-mail: teresagarlandartist@protonmail.ch w celu rozpatrzenia
i przygotowania przez komisję opinii dla Rady Gminy.
Komisja stwierdza, co następuje:
W dniu 04 marca 2021 r. Pani Teresa Garland, poprzez korespondencję e-mail,
zwróciła się do Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce o rozpatrzenie Petycji
o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego.
W ocenie Komisji przedmiotowa petycja w interesie publicznym powinna zostać
uznana za bezzasadną. Zdaniem komisji Rada Gminy Wilczyce nie jest władna
do ingerencji w Konstytucję RP, aby deklarować takie poparcie dla autora petycji.
Nadto Komisja wskazuje, iż Rada Gminy Wilczyce jako organ samorządu
terytorialnego jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy i winna zajmować
się przede wszystkim najbardziej istotnymi sprawami dotyczącymi mieszkańców
Gminy
Wilczyce.
Zdaniem
Komisji
obowiązująca
Konstytucja
RP
w wystarczającym stopniu chroni wszelkie prawa obywateli RP.
Mając na uwadze powyższe, przedmiotowa Petycja winna zostać uznana za
bezzasadną.
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