
UCHWAŁA XXXIX/243/23
Rady Gminy Regnów
z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały przeciwko totalitaryzmowi

Na podstawie alt. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b 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 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Regnów uchwala,
co następuje:

~ 1, Po rozpatrzen iii petycji „o podj~cie uchwały przeciwko totalitaryzmowi” i wyrażeniu

sprzeciwu wobec przygoLowywaneg~ przez Rząd piojekŁu ustawy o ochronie ludności oraz

o stanie klęski żywiołowej, Rada Gminy Regnów uznaje petycję za bezzasadną.

ą 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

~ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Regnów.

~ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
3~4-

Sławomir Dudek

---



Załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/243/23
Rady Gminy Rognów

z dnia 16 marca 2023 r.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2022 r. do Rady Gminy Regnów wpłynęła petycja

działającej w imieniu „Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu

Konstytucyjnego”, której autorka domaga się podjęci~ przez Radę Gminy Regnów uchwały

przeciwko totalitaryzmowi, której treścią byłoby wyrażenie sprzeciwu przeciwko prowadzeniu

lolalnej kunuoli nad ludźmi, przewidywanej w przygotowywkirlyrn jirrez Rząd projekcie

ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywlołowe~.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Regnów na posiedzeniu w dniu 9 marca

2023 r. zapoznała się z petycją i stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach( Dz. U. z 2018 r. poz.

870) 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

wyrażania 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 Regnów uznaje, że wnioskowane w petycji działanie nie

mieści się w zakresie kompetencji Rady, wynikających z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2023 r. poz. 40). Zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa Rada Gminy nie może ingerować w zakres zadań, za który odpowiada rząd i parlament.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 9 marca 2023 r. postanowiła

uznać petycję za bezzasadną.

Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Regnów w pełni podziela

stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej

petycji. W związku z powyższym Rada Gminy Regnów postanowiła uwzględnić opinię komisji i

uzbać petycję za bezzasadną.

Przcwodn)~ący ~~ady

Stawaniu it eI”


