
UCHWAŁA NR XXVI/232/21 
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378) oraz z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1 Petycję złożoną w dniu 2 marca 2021 r. w przedmiocie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu 
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, Rada Miejska w Grodkowie pozostawia bez 
rozpatrzenia. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Jadwiga Demska 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/232/21 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

Pismem z dnia  2 marca 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej Pani Teresa Garland 
występująca w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego, wniosła do tutejszego Urzędu petycję w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady 
Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Petycja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Grodkowie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2021 roku oraz w dniu 
21 kwuetnia 2021 roku badając petycję zapoznała się z opinią Burmistrza Grodkowa w powyższym zakresie 
oraz w wyniku szczegółowej analizy stwierdziła, co następuje: 

Przedmiotem petycji jest poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 
Komitetu Konstytucyjnego o następującej treści: 

„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 pkt 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)”. 

Odnosząc się do ww. petycji należy stwierdzić, że petycję złożono w imieniu podmiotu nie posiadającego 
legitymacji prawnej do podjęcia jakichkolwiek działań (zgodnie z art. 4, ust. 2. pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o petycjach), ponieważ Komitet Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego, w imieniu którego Pani 
Teresa Garland wnosi petycję, nie posiada żadnej formy prawnej, nie jest rejestrowany w Krajowym 
Rejestrze Sądowym ani przedsiębiorców, ani stowarzyszeń. 

W świetle powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła pozostawić bez rozpatrzenia 
petycję. Rada Miejska w Grodkowie podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stwierdza, że 
podjęcie uchwały jest zasadne.
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