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D146 2020 12 20
Polska dnia 20 XII 2020r.
PET Y C J A Do Rady Miasta / Gminy
ws uchwalenia przez tutejszq Rad~ Miasta / Gminy uchwaly:
"W obronie prawdy, godnosci i wolnosci czlowieka"
Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Spoleczny Komitet Konstytucyjny zwraca si~ z petycjq do tutejszej Rady
Miasta / Gminy 0 uchwalenie w trybie pilnym zalqczonej poniiej uchwaly dotyczqcej ochrony i obrony prawdy,
godnosci i wolnosci czlowieka na terytorium tutejszej gminy.
Prosimy 0 przeslanie nam listem poleconym z potwierdzeniem odbioru zalqczonej przeglosowanej przez tutejszq
Rad~, uchwaly na adres: Teresa Garland TRS NP SKK, skr.poczt. 88,32-050 Skawina, informujqc jednoczesnie smsem
o wysylce, na nr tel. 697357009. Jednoczesnie informujemy ii adres mailowy: teresagarland@fidespolska.pl jest jui
nieaktualny. Poniiej zawartosc / projekt zaproponowanej w petycji
uchwaly:
Uchwala w obronie prawdy, godnosci i wolnosci czlowieka
Nawiqzujqc do slow Preambuly z polskiej Konstytucji z 1997 r. : "pomni gorzkich doswiadczen z czasow, gdy
podstawowe wolnosci i prawa czlowieka byly w naszej Ojczyznie lamane"
nawiqzujqc do wst~pnych slow z Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka z
10 XII 1948r.: "Zwaiywszy, ie uznanie przyrodzonej godnosci oraz rownych i niezbywalnych praw wszystkich
czlonkow rodziny ludzkiej jest podstawq wolnosci, sprawiedliwosci i pokoju na swiecie" oraz nawiqzujqc do art.1
w/w Deklaracji ktory stanowi ie : "Wszystkie istoty ludzkie rodzq si~ wolne i rowne w godnosci i prawach. Sq one
obdarzone rozumem i sumieniem i powinny post~powac w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa."
Dzialajqc w stanie wyiszej koniecznosci w celu zrealizowania dobra najwyiszego Suwerenow:
Stajemy w obronie prawdy, godnosci i wolnosci czlowieka na terenie naszej gminy i b~dziemy je bezwzgl~dnie
egzekwowac. W zwiqzku z brakiem udokumentowanych, opartych na stanie faktycznym ekspertyzach ws Covida oraz
z niedopuszczeniem przez rZqd do otwartej publicznej lekarskiej debaty w celu ustalenia prawdziwych faktow i
metod leczenia zwiqzanych z koronawirusem , co podwaia uchwalone przez rZqd prawo oraz respektowan ie i
egzekwowanie wdroionych przez RZqd i Sejm aktow prawnych w tej materii, znosimy na terenie naszej gminy
wszelkie wprowadzone obostrzenia zwiqzane z tzw. "pandemi q" koronawirusa . Zakazujemy realizowania dalszych
obostrzen zakazujqcych ludziom pracowac.
Informujemy, ii wszelka dyskryminacja sanitarna obywateli, w tym ze wzgl~du na: zaszczepionych i
niezaszczepionych, na noszqcych maseczki i nie noszqcych maseczek, na ptacqcych gotowkq i placqcych kartami
platniczymi czyli bezgotowkowo itp. jest na terenie naszej gminy zabroniona i b~dzie karalna .

Gwarantujemy wszystkim obywatelom bezwarunkowy dost~p do wszystkich og61nych d6br publicznych w tym do:
stuiby zdrowia, szkolnictwa, kultury itp. oraz do bezwarunkowej obstugi i pracy w instytucjach i w firmach
panstwowych i prywatnych na terenie naszej gminy.
Dziatajqc w interesie i dla dobra Suweren6w, w celu wyegzekwowania przyrodzonych, podstawowych i
niezbywalnych praw czlowieka, od dziatajqcych i funkcjonujqcych na terenie naszej gminy instytucji panstwowych i
prywatnych, w razie potrzeby b~dziemy posilkowae si~ r6wniei art.4 Konstytucji (w tym dzialajqc BEZPOSREDNIO) w
przypadku np.
koniecznosci wyegzekwowania praw czlowieka od szpitali, szk61, zaklad6w pracy, bank6w, sklep6w etc.
W przypadku nieprzestrzegania tej uchwaty przez wyiej wymienione czy inne podmioty, rozwaiymy zawieszenie ich
dzialalnosci poprzez przymusowe ich zamkni~cie, przej~cie nad nimi zarzqdu lub nacjonalizacj~ opornych
podmiot6w, gdyi przyrodzone, niezbywalne, naturalne prawa czlowieka: do iycia, do wolnosci i do wlasnosci, Sq
prawami najwyiszej rangi i nie mogq bye przez nikogo, pod iadnym pozorem lamane. Wszelkie inne prawa
stanowione przez Rzqd, Sejm, Senat Sq prawami niiszej rangi i nie mogq bye egzekwowane gdy Sq sprzeczne z
naturalnymi przyrodzonymi prawami czlowieka zagwarantowanymi nam w Konstytucji i w Deklaracji ONZ.
Kaidy obywatel naszej gminy okazujqc t~ uchwal~ ma prawo do obrony i ochrony swoich niezbywalnych praw
czlowieka przez Policj~ i inne sluiby panstwowe.
Ponadto na podstawie prawa wynikajqcego z Deklaracji ONZ 0 Prawach Ludnosci Rdzennej do wlasnosci ich ziem i
bogactw naturalnych (art.26 pkt 1-3) pkt.2 m6wi: "Ludnose rdzenna ma prawo posiadae, uiywae, rozwijae i
sprawowae kontrol~ nad ziemiami, terytoriami i bogactwami naturalnymi, kt6re posiada poprzez tradycyjne prawo
wlasnosci lub innq tradycyjnq form~ zajmowania bqdi uiywania ziemi, jak r6wniei nad tymi kt6re nabyla winny
spos6b." oraz na podstawie Konstytucji art.1 "Rzeczpospolita Polska jest dobrem wsp61nym wszystkich obywateli" i
art.3 "Rzeczpospolita Polska jest panstwem jednolitym", zapewniamy na terenie naszej gminy szczeg61nq ochron~
polskiej ziemi oraz mieniu og61nonarodowemu takiemu jak: zloza mine raine, zasoby geologiczne, wody, lasy
panstwowe. Zobowiqzujemy si~ r6wniei do nadzoru i kontroli wszelkiej infrastruktury znajdujqcej si~ na terenie
naszej gminy, sluzqcej zaspokojeniu podstawowych potrzeb czlowieka, w tym mi~dzy innymi nad: kopalniami,
drogami, transportem kolejowym, wodnym i powietrznym, nad srodkami Iqcznosci, bankami, urzqdzeniami
komunalnymi i innymi podmiotami gospodarczymi, naukowymi czy instytucjami etc. kt6re powinny podlegae
szczeg61nej trosce i opiece panstwa oraz wszystkich obywateli z punktu wid zenia respektowania i egekwowania
naszych niezbywalnych przyrodzonych naturalnych praw, potrzeb i godnosci czlowieka.
Niniejsza uchwala wchodzi w zycie z dniem uchwalenia, w zwiqzku z art.4 Konstytucji i nie podlega zaskarzeniu .
Dnia ............. ........ Pod pisani: Cztonkowie Rady Gminnej
UZASADNIENIE
Celem istnienia panstwa i dzialalnosci rZqd6w jest ochrona obywateli i ich majqtk6w. Obecne rzqdy panstwowe
zrzekty si~ tej funkcji na rzecz wsp61dzialania z tymi kt6rzy chcq Nar6d Polski ograbie, wymordowae i zniewolie
mi~dzy innnymi poprzez r6znego typu segregacje i bezpodstawny reiim sanitarny. Nie znamy przyczyn takiego ich
post~powania. Wladza w Polsce odpowiadajqca za administrowanie krajem w porozumieniu z Sejmem, Senatem i
Prezydentem tworzq przepisy na podstawie kt6rych nie biorq odpowiedzialnosci prawnej za swoje czyny i wydane
akty prawne.
Wg og61nych norm i standard6w prawnych, nie odpowiadajq za swoje czyny wylqcznie ludzie niepoczytalni,
sterroryzowani, przemocq zmuszani do zachowan niemoralnych, nieslusznych, nieadekwatnych lub ewidentnie
szkodliwych. Wobec tego obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie mogq podlegae wladzy i jurysdykcji kt6rymi
wladajq ludzie niepoczytalni lub sterroryzowani ewentualnie na inny spos6b ubezwlasnowolnieni.
W zwiqzku z nieodpowiedzialnymi dzialaniami rzqdu, kt6rych efektem moze bye rozbi6r Polski oraz depopolacja,
ograbienie, wyniszczenie i zniewolenie Narodu Polskiego, jako swiadomi i odpowiedzialni reprezentanci Narodu
Polskiego na naszym gminnym terytorium, dzialajqc w stanie wyzszej koniecznosci w celu zrealizowania dobra
najwyiszego Suweren6w, pelni obaw 0 dalszq przyszlose i 0 dalsze istnienie Panstwa Polskiego i Narodu Polskiego,
uchwalamy powYZSZq uchwal~ gwarantujqcq przestrzeganie i egzekwowanie naturalnych, przyrodzonych praw
wolnosci i godnosci czlowieka .
Podstawa prawna uchwaly:
2

Deklaracja Praw Czlowieka ONZ
Deklaracja ONZ 0 Prawach Ludnosci Rdzennej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r. a w szczeg61nosci
artykuly: Art.1, art.2, art.4, art.13, art.15, art.17, art.20, art.21, art.30, art.38, art. 39, art.47, art.51 pktl, art.60,
art.63, art.68,
art.82
Powyisza uchwala do przeglosowania w trybie pilnym w kaidej polskiej gminie zostala opracowana w dniu 20 XII
2020r. przez Teres~ Garland i Mari~ Lesniak-Wojciechowskq
z wyrazami szacunku
Teresa Garland, Zaprzysi~iony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Spolecznego
Komitetu Konstytucyjnego, dnia 20 XII 2020r., Te1.697357009,
Adres do korespondencji:
Teresa Garland TRS NP SKK
Skr.poczt.88
32-050Skawina
Wyraiamy zgod~ na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycj~ lub urz~du go
obslugujqcego danych osobowych podmiotu wnoszqcego petycj~ lub podmiotu, 0 kt6rym mowa wart. 5 ust. 1
Ustawy z dnia lllipca 2014 r. 0 petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
870) oraz akceptujemy RODO zwiqzane ze skladaniem Petycji do gmin .
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Polska dnia 20 XII 2020r.

PET Y C J A Do Rady Miasta / Gminy
ws uchwalenia przez tutejsz'! Rad(( Miasta / Gminy uchwaly:

"W obronie prawdy, godnosci i wolnosci czlowieka"
Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Spoleczny Komitet Konstytucyjny zwraca sier z petycj'! do tutejszej Rady Miasta /
Gminy 0 uchwalenie w trybie pilnym zal,!czonej ponizej uchwaly dotycz'!cej ochrony i obrony prawdy, godnosci i wolnosci
czlowieka na terytorium tutejszej gminy. Prosimy 0 przeslanie nam listem poleconym z potwierdzeniem odbioru zal,!czonej
przeglosowanej przez tutejsz'! Rader, uchwaly na adres: Teresa Garland TRS NP SKK, skr.poczt. 88, 32-050 Skawina,
informuj,!c jednoczesnie smsem 0 wysylce, na nr tel. 697357009 . lednoczesnie informujemy iz adres mailowy:
teresa garland @fidespolska. pl jest juz nieaktualny . Ponizej zawartose / projekt zaproponowanej w petycji uchwaly:

Uchwala w obronie prawdy, godnosci i wolnosci czlowieka
Nawi,!zuj,!c do slow Preambuty z polskiej Konstytucji z 1997 r.: "ponmi gorzkich doswiadezeii z ezasow, gdy podstawowe
wolnosei i prawa eztowieka byty w naszej Ojezyinie tamane"
nawi,!zuj,!c do wsterpnych slow z Powszechnej Oeklaracji Praw Czlowieka z 10 XU 1948r.: "Zwazywszy, ze uznanie
przyrodzonej godnosci oraz rownych i niezbywalnych praw wszystkich czlonkow rodziny ludzkiej jest podstaw'! wolnosci.
sprawiedliwosci i pokoju na swiecie" oraz nawi,!zuj,!c do art. I w/w Oeklaracji kt6ry stanowi ze: "Wszystkie istoty ludzkie
rodz,! sier wolne i rowne w godnoSci i prawach. S,! one obdarzone rozumem i sumieniem i powinny posterpowae w stosunku do
siebie wzajemnie w duchu braterstwa."
DziatajlJe w stanie wyiszej konieeznosci w eelu zrealizowania dobra najwyiszego Suwerenow:
Stajemy w obronie prawdy, godnosci i wolnosci czlowieka na terenie naszej gminy i berdziemy je bezwzglerdnie egzekwowae.
W zwi,!zku z brakiem udokumentowanych, opartych na stanie faktycznym ekspertyzach ws Covida oraz z niedopuszczeniem
przez rz'!d do otwartej publicznej lekarskiej debaty w celu ustalenia prawdziwych faktow i metod leczenia zwi<jZanych z
koronawirusem, co podwaza uchwalone przez rz'!d prawo oraz respektowanie i egzekwowanie wdrownych przez RZ,!d i Sejm
aktow prawnych w tej materii. znosimy na terenie naszej gminy wszelkie wprowadzone obostrzenia zwi,!zane z tzw.
"pandemi,!" koronawirusa. Zakazujemy realizowania dalszych obostrzen zakazuj,!cych ludziom pracowae.
Informujemy. iz wszelka dyskryminacja sanitama obywateli, w tym ze wzglerdu na: zaszczepionych i niezaszczepionych. na
nosz'!cych maseczki i nie nosZ'lcych maseczek, na plac,!cych gotowk,! i plaC'lcych kartami platniczymi czyli bezgotowkowo
itp. jest na terenie naszej gminy zabroniona i berdzie karalna.
Gwarantujemy wszystkim obywatelom bezwarunkowy dostyp do wszystkich og6lnych dobr publicznych w tym do: sluzby
zdrowia, szkolnictwa, kultury itp. oraz do bezwarunkowej obslugi i pracy w inslYlucjach i w firmach panstwowych i
prywatnych na terenie naszej gminy.
Ozialaj,!c w interesie i dla dobra Suwerenow, w celu wyegzekwowania przyrodzonych. podstawowych i niezbywalnych praw
czlowieka, od dzialaj,!cych i funkcjonuj,!cych na terenie naszej gminy inslytucji panstwowych i prywalnych. w razie potrzeby
berdziemy posilkowae sier rowniez art.4 Konstylucji (w Iym dzialaj,!c BEZPOSREONIO) w przypadku np. koniecznosci
wyegzekwowania praw czlowieka od szpitali, szkol, zakladow pracy, bankow, sklep6w etc.
W przypadku nieprzestrzegania lej uchwaly przez wyzej wymienione czy inne podmioty. rozwaiymy zawieszenie ich
dzialalnosci poprzez przymusowe ich zamkniercie. przejercie nad nimi zarz'!du lub nacjonalizacjer opomych podmiotow. gdyz
przyrodzone, niezbywalne, naturalne prawa czlowieka: do zycia. do wolnosci i do wlasnosci. s,! prawami najwyzszej rangi i
nie mog,! bye przez nikogo. pod iadnym pozorcm lamanc. Wszelkie innc prawa stanowione przez Rz,!d , Sejm, Senat s,!
prawami nizszej rangi i nie mog,! bye egzekwowane gdy s,! sprzeczne z natura lnymi przyrodzonymi prawami czlowieka
zagwarantowanymi nam w Konstytucji i w Oeklaracji ONZ.
Kaidy obywatel naszej gminy okazuj,!c ler uchwaler ma prawo do obrony i ochrony swoich niezbywalnych praw czlowieka
przez Policjer i inne sluzby panstwowe.
Ponadto na podstawie prawa wynikajCjcego z Deklaracji ONZ 0 Prawach LudnoSci Rdzennej do wlasnosci ich ziem i bogaclw
naluralnych (art. 26 pkt .1-3) pkt.2 mowi: "Ludnose rdzenna ma prawo posiadae, uzywae, rozwijae i sprawowae konlroler nad
ziemiami, teryloriami i bogactwami naturalnymi, ktore posiada poprzez Iradycyjne prawo wlasnosci lub inn,! Iradycyjn,!
former zajmowania b,!di uzywania ziemi , jak rowniez nad Iymi klore nabyla winny spos6b." oraz na podstawie Konstylucji
Adres Ko milelu: Teresa Garland TRSNP SKK. skr.pocz1.88. 32·050 Skawina. eelem Komilelu jesl aklywne dzialanie na rzecz re~ peklOwania
cgzckwowni a Naluralnych Praw Czlowicka. Konslylucji i Demokracji w Polsce. www .lymczasowaradaslanu2019 .wordpress.com 1. 6973 57009
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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO
SPOLECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY
arr.1 "Rzeczpospolita PoJska jest dobrem wsp61nym wszystkich obywateli" i art.3 ,,Rzeczpospolita Polska jest panstwem
jednolitym", zapewniamy na terenie naszej gminy szczeg61nlj ochrony polskiej ziemi oraz mieniu og61nonarodowemu
takiemu jak: zloZa mineralne, zasoby geologiczne , wody, lasy panstwowe. Zobowi'lZujemy siy r6wniez do nadzoru i kontroli
wszelkiej infrastruktury znajdujljcej siy na terenie naszej gminy, sluZ<jcej zaspokojeniu podstawowych potrzeb czlowieka, w
tym miydzy innymi nad : kopalniami, drogami , transportem kolejowym, wodnym i powietrznym, nad srodkami Iljcznosci,
bankami, urzljdzeniami komunalnymi i innymi podmiotami gospodarczymi, naukowymi czy instytucjami etc. kt6re powinny
podlegac szczeg61nej trosce i opiece panstwa oraz wszystkich obywateli z punktu widzenia respektowania i egekwowania
naszych niezbywalnych przyrodzonych naturalnych praw, potrzeb i godnosci czlowieka.

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem uchwalenia, w zwiazku z art.4 Konstytucji i nie podlega zaskarzeniu.
Dnia ..................... Podpisani: Czlonkowie Rady Gminnej

UZASADNIENIE
Celem istnienia pans twa i dzialalnosci rZljd6w jest ochrona obywateli i ich majljtk6w. Obecne fZ<ldy panstwowe zrzeldy siy tej
funkcji na rzecz wsp61dzialania z tymi kt6rzy chq Nar6d Polski ograbic, wymordowac i zniewolic miydzy innnymi poprzez
r6Znego typu segregacje i bezpodstawny rezim sanitarny. Nie znamy przyczyn takiego ich postypowania. Wladza w Polsce
odpowiadajljca za administrowanie krajem w porozumieniu z Sejmem, Senatem i Prezydentem tworZlj przepisy na podstawie
kt6rych nie biorlj odpowiedzialnosci prawnej za swoje czyny i wydane akty prawne.
Wg og61nych norm i standard6w prawnych, nie odpowiadajlj za swoje czyny wylljcznie ludzie niepoczytalni, sterroryzowani,
przemoq zmuszani do zachow an nicmoralnych, nieslusznych, nicadckwatnych lub ewidentnie szkodliwych. Wobec tego
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie moglj podlegac wladzy i jurysdykcji kt6rymi wladajlj ludzie niepoczytalni lub
sterroryzowani ewentualnie na inny spos6b ubezwlasnowolnieni.
W zwiljzku z nieodpowiedzialnymi dzialaniami rZljdu, kt6rych efektem moze bye rozbi6r Polski oraz depopolacja,
ograbienie, wyniszczenie i zniewolenie Narodu Polskiego, jako swiadomi i odpowiedzialni reprezentanci Narodu Polskiego
na naszym gminnym terytorium, dzialajljc w stanie wyzszej koniecznosci w celu zrealizowania dobra najwyzszego
Suweren6w, pclni obaw 0 dalszlj przyszlosc i 0 dalsze istnienie Panstwa Polskiego i Narodu Polskiego, uchwalamy powyzszlj
uchwaly gwarantujljq przestrzeganie i egzekwowanie naturalnych , przyrodzonych praw wolnosci i godnosci czlowieka.

Podstawa prawna uchwaly:
Deklaracja Praw Czlowieka ONZ
Deklaracja ONZ 0 Prawach Ludnosci Rdzennej
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z I 997r. a w szczeg6lnosci artykuly : Art. I , art.2, artA, art. 13, art. 15, art. 17, art.20,
art. 2 I , art.30, art.38, art. 39, artA7, art. 5 1 pkt I, art.60, art.63, art.68, art.82
Powyzsza uchwala do przeglosowania w trybie pilnym w kaZdej polskiej gminie zostala opracowana w dniu 20 XII 2020r.
przez Teresy Garland i Mari y Lesniak-Wojciechowsklj

Teresa Garland, Zaprzysiyzony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego, dnia 20 X1l2020r., Tel.697357009
WyraZamy zgod~ na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycj~ tub urz~du go obslugujqcego danych osobowych
podmiotu wnoszqcego petycj~ tub podmiotu, 0 ktorym mowa wart. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11 tipca 2014 r. petycjach (t.j. Oz. U. z 2018 r.,
poz . 870) oraz akceptujemy ROOO zwiqzane ze skladaniem Petycji do gmin.

°

Adres Ko rnite tu : T eresa Garland TRSNP SKK. s kr.poczI.88. 32-050 Sk a win~ . Celem Komitetu jest aktywne dzi alanie na rzecz respektowania i
cgzekwo wnia Na turalnych Praw C/lowicka, Konstytucji i Demokracji w Polsce . www .tymczasowaradaslanu2019 .wo rdpress .com I. 697357009
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