UCHWAŁA NR XXIII/164/2021
RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 4 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 15 ust. 1 i 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.) oraz
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 870), Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją złożoną przez „Tymczasową Radę Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” w dniu 21 grudnia
2020 r., Rada Miejska w Krajence oddala petycję.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Krajence.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 21 grudnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Krajence, wpłynęła petycja
„Tymczasowej
Rady
Stanu
Narodu
Polskiego
Społecznego
Komitetu
Konstytucyjnego", złożona w interesie publicznym w zakresie uchwalenia przez
Radę Miejską uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka na
terytorium tutejszej gminy.
Petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na
posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 r., która po zapoznaniu się z jej treścią
ustaliła, co następuje:
Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela zostały unormowane
w rozdziale II Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej najważniejszy
akt prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy Konstytucji stosuje się
bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Analiza norm stanowionych
przez najwyższy akt prawa w żadnym swym artykule nie odsyłają do wtórnego
normowania przepisów przez organy stanowiące gmin, a wręcz stanowią
w art. 7, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Nikt też nie może nawoływać ani zmuszać do łamania tej zasady.
Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Krajence podziela stanowisko
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i oddala petycję.
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