UCHWAŁA XXVIII/219/2021
RADY GMINY CHODZIEŻ
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 ze zm.) oraz w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 870)
uchwala się co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z petycją Pani Teresy Garland z dnia 4 marca 2021 dot. podjecia uchwały "W obronie
prawdy, godności i wolności człowieka" uznaje się petycję za niezasadną.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej
rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Radu Gminy
Chodzież
Ewa Śliwińska
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Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr XXVIII/219/2021
RADY GMINY CHODZIEŻ
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Petycja Pani Teresy Garland - Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny
w sprawie podjęcia uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” wpłynęła do Rady Gminy
w Chodzieży w dniu 4 marca 2021 r.
W wyniku przeprowadzonej analizy treści petycji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu
w dniu 12 marca 2021 r. uznała, że petycja jest bezzasadna.
W uzasadnieniu komisja wskazała, że przedmiot petycji zawiera niewystarczającą i nieprzekonywującą
argumentację, w której brak przedstawienia jakichkolwiek rozwiązań niezbędnych do sprawnego
sprawiedliwego i bezpiecznego zapewnienia bytu każdego obywatela .
Podjęcie w/w uchwały nie leży w kompetencji Rady Gminy, prawa
Z powołanych wyżej względów petycję uznać należy za niezasadną.

te sa zawarte w konstytucji RP.

Zgodnie z art. 13 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Wójt Gminy Chodzież
Kamila Szejner
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