
Rado Gminv Nowe Mioslo 
09- l20 N6wE MlASTO Nowe Miasto, 6 maja 2021 

pow. Pton$kl, 'NOI . InIIZowteCl<1e 

ORG. l52.8.2020 

Pani 
Teresa Garland 
TRSNP-SKK 

Odpowiadaj~c na Pana petycj~ z dnia 20 grudnia 2020 Toku dotyc~cej podj~cia uchwaly w 
obronie prawdy, godnosci i wolnosci cz!owieka w zalqczeniu przesylam Uchwah; 
NT 203IXXIV12021 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 26 kwietnia 2021 [oku w sprawie: 
rozpatrzeoia petycji dotycqcej podj~ia uchwafy ,.W obroDie pl'3wdy, goooosci i wolooSci 
czlowieka" 'Nraz z uzasadnieruem. 



UCHWALA NR 203/XXIVn021 
RADY GMJNY NOWE M1ASTO 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpslrzenia pet}'cji dotyCZJIcej podj~i.a ucbwaty 
.,Wobronie prawdy, godnosci i wolnosci czlowieka" 

Na podstawie art. IS ust. 2 pkt IS ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samol'1.4dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z pOW. zm.) omz 9 usC 2 i art. 13 ust. I ustawy z doia 11 tipca 2014 r. 0 petycjach (Oz. U. z 2018 r. 
pOl.. 870) uchwala sil(, co nastypuje: 

§ 1. Uzoaje siy za bezzasadn& petycj~ w zakresie podj~ia uchwafy .,W obronie prawdy, godnoSci j wolnosci 
czlowieka", wnjesion~ przez Paniq Teresy Garland Zaprzysic;zooego Prezydenta Obyv.'atelskiego Tymczasowej 
Rady Stanu Narodu Polskiego SpoJecznego Komitetu Konstytucyjnego. z pnyczyn podanych w uzasadnieniu do 
oiniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy PrzewodnicZ<lcemu Rady Omioy Nowe Miasto, kt6ry poinfonnuje 
wnosUlcego petycjy 0 sposobie jej rozpatrz.enia. 

§ J. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



• 

, 


Uzasadnienie 

Pismem z dnia 2 J grudnia 2020 roku za posrednictwem poczty elektroniczoej Pani Teresa Garland Zaprzy
si~:tony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego SpoJecznego Komitetu Konstytu
cyjnego wniosla do Rady Gmioy Nowe Miasto petycj~ dotyCUlCEt podjycia uchwaty "W obronie prawdy. godno
sci i wolnosci czlowieka" . 

przedmiotem petycji jest wniosek 0 uchwalenie przez Rad~ Ominy uchwaly w sprawie: 

I. wiesienia oa terenie gminy wszelkich obostrzen wprowadzonych przez ..Rz4d i Sejm" w zwillZku z pande
mi~ COVID-19; 

2. zakazu przesCr'Zegania dalszych obostrzen "zakazuj~cyclt ludziom procowac"; 

3. zakazu dyskryminacji ze wzgl~du oa brak uczestnictwa w szczepieniach, nieutywania maseczek ochron
nyeb, stosowanych form pfatnoSci (go(6wkowej Jub bezgo(owkowej); 

4. zagwarantowania bezwarunkowego dost~pu do sruiby zdrowia, szkolnictwa. kultury oraz do .,bezwaruoko
wej obstugi i pracy" w firmach panstwowych i prywatnych oa (ereoie gminy; 

s. zawieszenia dzialalnosci przez przymusowe zamkni~cie, prujl(Cie 2.afZ4du lub nacjonalizacjlY "opomych 
podmiot6w" (zaklad6w pracy, baok6w, sklep6w etc.), ktore nie b~d" prz.estrz.egac IN)'t ej opisanych zapis.6w. 

Zgodnie z art.18 b ust.1 ustawy z doia 8 marca 1990 r. 0 samor-ntdzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z pOzn. zm.) niniejna petycjs zostala przekazana Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji celemjej rozpa
tnenla oraz przedstawienia Radzie Gminy Nowe Miasto opinii w sprawie. kt6rej dotyczy. 

Odnos"l4c si~ do tre~ci wnioskowanej przel aulora uchwaty Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycj i stwierdzita, 
it Rada Grniny Nowe Miasto nie posiada kompetcncji do podj~ia uchwaty zawierajijcej powyi.sze zapisy po
nicwaz: 

1. znajduj~ Sly one poza zak.resem dzialania gminyokreslonym art. 6 usL I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sa· 
motz<}dzic gminnym w brzmieniu: " Do zakresu dzialania gminy nale~ wszystkie sprawy publiczne 0 znaczeniu 
lokalnym, niezas{rzerone ustawam i na rzecz innych podmiot6w". Proponowane zapisy, odnosZIJ silY do aktow 
prawnych powszechnie obowi!\Zujl}cych, w szc:zeg61nosci ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczeg61nych tozwil}
zaniach zwi~ych 2. zapobieganiem, pneciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakainych 
orru; WYW<Hanych nimi sytuacji kryzysowych: 

2. analogicznie, zgodnie z art . 18 usC 2 ustawy 0 samoT7.l}dzie gminnym, w brzmieniu: "Do wla.sciwoSci rady 
gminy nale4 wszystkie sprawy pozostajllce w zakresie dzialania gmioy. 0 ile ustawy nie stanowiij inaczej". 

Organ stanowi~cy gminy nie posiada uprawnien do podejmowania uchwaf w sprawach pozostaj",cych poza 
zakresem dzialania gminy, a w slczeg6100sci Rada Gminy nie posiada kompelencji do zniesienia oa terenie 
gminy obostrzen w lwi~ku z panuj<tC4 paodemill. wprowadzonymi ustawami i rozporzlJdzeniami. 

W obowl4Zuj~cym stanie prawnym Rada Gmioy Nowe Miasto nie posiada uprawnien do: 

a) zakazywania przestnegania obostrzen zwi~nych z pandemi4-> 

b) nakazywania iostytucjom publicznym i przedsiybiorstwom prywatnym rezygnacji z funkcjonowania w re
zimie sanitamym, 

c) zawieszania dzialalnoSci . zamykania, przejmowania 2.al"Uldu lub nacjooalizacji podmiotow, kt6re funkcjo
nujll zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami. 

W opinii Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji brak jest podstawy prawnej, W oparciu 0 ktar", 
Rada Gminy Nowe Miasto moglaby podjl4c uchwaly zgodn~ z i"4daniem autora petycji, w zwil}Zku 
z powylszym uwaje si~ jll za bezzasadn'1. Rada Gminy Nowe Miasto podziela Slanowisko Komisji Skarg, Wnio
sk6w i Petycji i uznaje, Ze wniesiooa petycja nie zastuguje na uwzgl~nicnie. 

Pnedmiotowa uchwata wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie 0 sposobie zalarw-ienia petycji zgodnie 
z art.! 3 USC I ustawy z doia t t Iipca· 20 14 f. 0 petycjach (Oz. U. l 2018 r. pOl.. 870) i zostanie doryczona podmio
towi wnos~cemu petycj((. 
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