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UCHWAŁA NR XXX/188/2021 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia dla 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 ze zm.) w zw. z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Golinie uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się pozostawić bez rozpatrzenia petycję wniesioną przez Teresę Garland, 

w imieniu podmiotu pn. „Komitet Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 

Komitetu Konstytucyjnego", dotyczącą poparcia dla Rządu Tymczasowego utworzonego 

w ramach Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie do zawiadomienia 

wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Wojciech Wojdyński 
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UZASADNIENIE 

W dniu 04 marca 2021 r. do Rady Miejskiej w Golinie wpłynęła petycja wniesiona 

przez Teresę Garland - Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady 

Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, w imieniu podmiotu pn. 

„Komitet Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego", dotycząca poparcia dla Rządu Tymczasowego utworzonego w ramach 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, 

przedkładając jednocześnie określoną „formułę poparcia”.  

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Golinie w dniu 15 kwietnia 2021 r. Komisja w toku przeprowadzonego 

postępowania wniosła o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Komisja wskazała  

w pierwszej kolejności na konieczność spełniania przez każdą petycję wymogów formalnych, 

określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870). 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy jednym z wymogów formalnych każdej petycji jest 

jednoznaczne określenie „podmiotu wnoszącego petycję”, przy czym jeśli takim podmiotem 

jest „grupa podmiotów” w petycji należy wskazać „oznaczenie każdego z tych podmiotów 

oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję”. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 

ww. ustawy, niezbędne jest także wskazanie „siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz 

adresu do korespondencji”. W toku analizy przedmiotowej petycji ustalono, iż składający 

petycję - Komitet Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego – nie wskazał w żaden sposób formy prawnej swojej działalności, określając 

się nadto zamiennie jako „Komitet” oraz „Rząd Tymczasowej Rady Stanu”. Komisja 

przeprowadziła weryfikację ogólnodostępnych rejestrów publicznych przedsiębiorców, 

fundacji oraz stowarzyszeń, celem ustalenia, czy opisany wyżej podmiot jest podmiotem 

istniejącym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. W wyniku tej weryfikacji 

Komisja ustaliła, iż podmiot o wskazanej wyżej nazwie nie jest zarejestrowany w Krajowym 

Rejestrze Sądowym (w którym obowiązkowo rejestrowane są spółki prawa handlowego, ale 

również stowarzyszenia czy fundacje). Z uwagi na wskazanie w petycji jako adresu do 

korespondencji miejscowości Skawina, Komisja dokonała również sprawdzenia, czy ww. 

podmiot został wpisany (jako stowarzyszenie zwykłe) do prowadzonego przez Starostę 

Powiatu Krakowskiego rejestru stowarzyszeń zwykłych. Wg stanu tego rejestru na dzień  

18 marca 2021 r. na 61 wpisanych stowarzyszeń nie stwierdzono wpisu podmiot pn. „Komitet 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”. 

Wobec tego Komisja stwierdziła, iż petycja została wniesiona przez nieistniejący  

w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, podmiot (podmiot zbiorowy). 

Zgodnie zaś z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach w sytuacji, kiedy petycja nie spełnia wymogów 

wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 1 (oznaczenie podmiotu wnoszącego) lub pkt 2 (siedziba 

podmiotu oraz adres do korespondencji) – taką petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.  

W ocenie Komisji zaistniały obie ze wskazanych wyżej przesłanek, nakazujących 

pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Brak jest bowiem zarówno podmiotu wnoszącego 

petycje (podmiot nieistniejący), a co za tym idzie niemożliwym jest też określenie siedziby 

takiego nieistniejącego podmiotu. Podany w petycji (w stopce) adres jest jedynie adresem do 

korespondencji, który nie może być „siedzibą” podmiotu nieistniejącego.  

Mając powyższe na uwadze Komisja wniosła o podjęcie uchwały o pozostawieniu 

wniesionej petycji bez rozpatrzenia.  

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie 

załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób 

załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
 


