
UCHWAŁA NR XXXV/285/21 
RADY GMINY ŻURAWICA 

z dnia 26 marca 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 b, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2, ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach 
(tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 870, z późn. zm.), 

Rada Gminy Żurawica 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Żurawica po zapoznaniu się z petycją złożoną w dniu 26 lutego 2021 r. przez Komitet 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego reprezentowany przez Teresę 
Garland, dotyczącą poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego, uznaje złożoną petycję za bezzasadną. 

§ 2. Zawiadomienie wnoszącego petycję o rozpatrzeniu petycji powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 
Żurawica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żurawica 

 
 

Maciej Gałuszka 
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Uzasadnienie

1. Pani Teresa Garland nie sprawuje żadnego urzędu publicznego – ani z wyboru, ani z powołania, ani
z mianowania. Nie posiada tym samym żadnego umocowania do prowadzenia spraw państwowych –
rządowych lub samorządowych.

2. Tzw. Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny nie jest
konstytucyjnym ani ustawowym organem władzy publicznej. Jej funkcjonowanie nie znajduje oparcia
w żadnym przepisie powszechnie obowiązującego prawa i stanowi przejaw samowoli jego członków.

3. Zgodnie z art. 2. Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa. Oznacza
to, że władza publiczna sprawowana może być wyłącznie na podstawie przepisu prawa mającego charakter
powszechny, należycie uchwalonego, ogłoszonego i obowiązującego w momencie jego stosowania. Żaden
przepis prawa powszechnego nie ustanawia organu władzy publicznej w postaci Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

4. Zgodnie z art. 10. ust. 2. Konstytucji RP władzę wykonawczą w sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej i Rada Ministrów. Władzę ustawodawczą Sejm i Senat. Władzę sądowniczą sądy i trybunały. Są to
tzw. naczelne organy władzy państwowej.

5. Zarówno urząd Prezydenta RP jak i urzędy ministrów wchodzących w skład Rady Ministrów funkcjonują
w sposób ciągły i pozostają legalnie obsadzone.

6. Zgodnie z art. 101. ust. 1. Konstytucji RP ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy.
SN stwierdził ważność wyborów do Sejmu i Senatu dnia 23 grudnia 2019 r. sygn. I NSW 342/19.

7. Zgodnie z art. 129. ust. 1. Konstytucji RP ważność wyborów na prezydenta RP stwierdza Sąd Najwyższy.
SN zatwierdził ważność wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na stanowisko Prezydenta RP w uchwałą z dnia
3 sierpnia 2020 r. sygn. I NSW 5890/20.

8. Zgodnie z art. 130. Konstytucji RP Prezydent obejmuje urząd po złożeniu przysięgi przepisanej treści.
Andrzej Sebastian Duda złożył przysięgę prezydencką dnia 5 sierpnia 2015 r. w przepisanym trybie
i w przepisanej treści, obejmując legalnie urząd Prezydenta RP.

9. Członkowie Rady Ministrów są na bieżąco powoływani i odwoływani ze swych funkcji w przewidzianej
przez prawo formule. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały nie ma żadnych wątpliwości co do legalności
umocowania jakiegokolwiek członka Rady Ministrów.

W związku z powyższym Rada Gminy – podejmując uchwałę w treści żądanej przez wnoszących petycję –
mogłaby potencjalnie wypełnić znamiona przestępstwa określonego w art. 127. §1. Ustawy z dnia z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Działalność rady mogłaby zostać uznana jako próbę zmiany konstytucyjnego
ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to czyn zabroniony pod groźbą kary pozbawienia wolności na czas
nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
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