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6miny uchwaly:

i wolnoici czlowieka"

Konstytucyjny zwraca siq z
petycjA do tutejszej Rady Miasta / Gminy o uchwalenie w trybie pilnym zalqczonej poni2ej
uchwaly dotyczacej ochrony i obrony prawdy, godnoici i wolno6ci czlowieka na tenytonium
tutejszej gminy. Prosimy o przeslanie nam listem poleconym z potwiendzeniem odbioru
zalqczonej przegtosowanej przez tutejszE Rade, uchwaly na adres: Teresa Garland TRs NP
SKK, skr,poczt, 88, 12-o5o skawj.na, informujEc jednoczesnie smsem o wysytce, na nr tel.
6973570O9. lednoczesnie informujemy i2 adres mailowy: teresagarland@fidespolska.p-I jest
jui nieaktualny. Poni2ej zawartoja / projekt zaproponowanej w petycji uchwaly:
Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Spoleczny Komitet

Uchwala w obronie prawdy, godnosci

i wolnoici

czlowieka

z polskiej Konstytucji zl 997 r.: ,,pomni gonzkich do6wiadczei
z czas6w, gdy podstawowe wolnoici i prawa cztowieka bvt y w naszej 0jczyinie lamane"
nawiqzujqc do wstqpnych si6t, z Powszechnej oeklaracj iP raw Cztowieka z 10 XII 1948r.:

NawiQzujEc do sl6w Preambuly

,,Zda2yuszy,2e uznanie przyrodzonej Sodnoici oraz r6wnych i niezbywalnych praw wszystkich
cztonk6w rodziny Iudzkiej jest podstawa wolnosci, sprawiedliwoici i pokoju na 6wiecie"
oraz nawiazujEc do art.1 w/w Deklaracji kt6ry stanowi 2e: ,,t.lszystkie istoty ludzkie rodza
sig wolne i r6wne H godnosci i prawach. Sq one obdarzone rozumem i sumieniem i powinny
postqpowaa w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa."

Dziatajqc w stanie wyzszej koniecznosci w celu zrealizowania dobra najwyZszego Suwerenow:
stajemy w obronie pnawdy, godnosci i wolnosci czlowieka na terenie naszej gminy i bedziemy
je bezwzglednle egzekwowa(. I'l zwiqzku z brakiem udokumentowanych, opartych na stanie
do otwartej
faktycznym ekspertyzach ws Covida oraz z niedopuszczeniem przez
i metod leczenia
publicznej lekarskiej debaty w celu ustafenia prawdziwych fakt6w"zad
zwiEzanych z koronawirusem, co podwaZa uchwalone p?zez tzEd prawo oraz respektowanie i
egzekwowanie wdroionych przez RzEd i sejm akt6w prawnych w tej materii, znosimy na terenie
naszej gminy wszelkie wprowadzone obostrzenia zwiEzane z tzw. ,,pandemia" koronawirusa.
zakazujemy realizowania dalszych obostrzed zakazujecych ludziom pracowaa.
Informujemy, i2 wszelka dyskryminacja sanitarna obywateli, w tym ze wzglqdu na:
zaszczepionych i nieza s zc zepionych, na noszqcych maseczki i nie nosz4cych maseczek, na
placEcych got6wkQ i placacych kartami platniczyni czyli bezgot6wkowo itp. jest na terenie
naszej gminy zabnoniona i bedzie karalna.
Gwarantujemy wszystkim obywatelom bezwanunkoHy dostep do wszystkich og6lnych d6br
publicznych w tym do: slu2by zdrowia, szkolnictwa, kultuny itp. oraz do bezwarunkowej
obstugi i pracy w instytucjach i w firmach paistwowych i pnywatnych na terenie naszej
gminy.

Dziatajic w interesie i dla dobra

Suweren6}r, w

celu wyegzekwoHania przynodzonych,

niezbywalnych praw czloHieka, od dzia}ajEcych i funkcjonujEcych na terenie
naszej gniny instytucji pa6stwowych i prywatnych, b, razie potrzeby bqdziemy posilkowai sie
rowniei art.4 Konstytucji (w tym dzialajqc BEZPOSREDNIO) H przypadku np. koniecznoici
wyegzekwowania pnaw czlowieka od szpitali, szk61., zaklad6w pnacy, bank6w, sklep6t{ etc.
podstar{owych

i

przypadku n ieprzest rzega n ia tej uchwaty przez wyiej wymienione czy inne podmioty,
toz,.tazyny zawieszeni.e ich dzialalnosci poprzez przymusowe ich zamkniecie, przeiecie nad
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nimi zarzqdu lub nacjonalizacje opornych podmiotow, gdyi ptzytodzone, niezbywaln€,
naturalne prahra czlowieka: do zycia, do wolnoici i do wlasnosci, sA prawami najwyiszej
nangi i nie moga bya przez nikogo., pod 2adnyn pozonem lamane. wszelkie inne prawa
stanowione przez Rzed, Sejm, Senat sq prawami ni2szej rangi i nie mogE byi egzekwowane gdy
sE spnzeczne z naturalnymi przynodzonymi pnawami czlowr.eka zagwarantowanymi nam w
Konstytucji i w Deklanacji ONZ.
Kaidy obylratel naszej gminy okazujQc te uchwale ma prawo do obrony
niezbywalnych praH czlowieka przez Policje i inne stu2by paistwowe.

i

ochrony swoich

Ponadto na podstawie prawa wynikajqce8o z Deklaracji ONZ o Prawach Ludnosci Rdzennej do
wlasnoici ich ziem i bogactw naturalnych (art.26 pkt 1-3) pkt.2 m6wi: ,,Ludnosi ndzenna ma
prawo posiadad, u2ywad, rozwijaa i sprawowa( kontrole nad zi.emiami, terytoniami i
bogactwami naturalnymi, kt6re posi.ada poprzez tradycyjne prawo wlasnosci lub innq
tradycyjnQ formq zajmowania badi uiylrania ziemi, jak r6wniei nad tymi kt6ne nabyta w inny
spos6b." oraz na podstawie Konstytucji ant.1 ,,Rzeczpospollta PoIska jest dobrem wsp6lnym
wszystkich obywateli" i art.3 ,,Rzeczpospolita Polska jest paistwem jednolitym", zapewniamy
na terenie naszej Bminy szczeg6lne ochronq polskiej ziemi oraz mieniu og6lnonarodoh,emu
takiemu jak: zloia minenalne, zasoby geologiczne, wody, lasy pafstwowe. zobowiEzujemy sie
r6wnie2 do nadzonu i kontroli wszelkiej infrastruktury znajdujacej sig na terenie naszej
gminy, sluZecej zaspokojeniu podstawo ych potrzeb czlowieka, w tym miqdzy innymi nad:
kopalniami, drogami, transporten kolejowym, wodnym i powietrznym, nad Srodkami lqcznoSci,
bankami, urzedzeniami komunalnymi i innymi podmiotami gospodarczymi, naukowymi czy
instytucjami etc. kt6re powinny podlegai szczeg6lnej trosce i opiece paristwa oraz
wszystkich obywateli z punktu widzenia respektoriania i egekwowania naszych niezbywalnych
przyrodzonych naturalnych praw, potrzeb i godnoSci czlouieka.

Niniejsza uchwala wchodzi w 2ycie z dniem uchwalenia, w zwiAzku z ant.4 Konstytucji

i

nie

podlega zaskar2eniu.

Podpisani: czlonkowie Rady Gminnej

Dni.a
UZASADNIENIE

celem istnienia paistwa i dzialalnosci rzad6w jest ochrona obywateli i ich majatk6w.
wsp6ldzialania z tymi ktorzy chcE
obecne rzQdy paistwowe zrzekly sie tej funkcji na
"zecz
Nar6d Polski ognabi(, wymordowa( i zniewou.a miedzy
innnymi poprzez n6inego typu
segregacje i bezpodstaHny reiim sanitarny. Nie znany pezyczyn takiego ich postepowania.
vitadza w Polsce odpowiadajEca za administnowanie krajem w porozumieniu z Sejmem, Senatem i
Prezydentem tworze przepisy na podstawie kt6rych nie biorE odpowiedzialnoic i prawnej za
suroj e czyny i rydane akty prawne.
}'lg og6lnych nonn i standard6w prawnych, nie odpowiadajQ za swoje czyny rylqcznie ludzie
niepoczytalni, sterronyzoHani, przemoca zmuszani do zachowai niemoralnych, niestusznych,
nieadekv{atnych lub ewidentnie szkodliwych. wobec tego obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
nie mogQ podlegad wladzy i jurysdykcji kt6rymi wladajE ludzie niepoczytalni lub
sterroryzowani ewentualnie na inny spos6b ubezwlasnowolnieni.
}'l zwiEzku z nieodpowiedzialnymi dziataniami rzqdu, kt6rych efektem mo2e byd rozbi6r Polski
oraz depopolacja, ognabienie, wyniszczenie i zniewolenie Narodu Polskiego, jako iwiadomi
i odpowiedzialni neprezentanci Narodu Polskie8o na naszym gminnym terytorium, dzialajQc w
stanie wy2szej koniecznoici w celu zrealizowanj.a dobra najwy2szeBo Suweren6w, petni obaw
o dalszQ ptzyszlo1( i o dalsze istnienie Paistwa Polskiego i Narodu Polskiego, uchwalamy
powy2szq uchwale guanantujQcE przestrzeganie i egzekuowanie naturalnych, pnzyrodzonych
praw wolno6ci i godnoSci czlowieka.
Podstawa prawna uchwaly:
Deklaracja Praw Cztowieka ONZ
Deklaracja oNz o Prawach LudnoSci Rdzennej

artykuly: Art.1, art.2,
art.4, art.13, art.15, art,17, art.20, ant.21, art,30, art.38, art. 39J art.47, art.51
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z \997". a w szczeg6lno5ci

pkt1, art.6e, art.63, art.68, art.82

do przegtosowania w tnybie pilnym r., ka2dej polskiej gminie zostala
dniu 20 XII 2O2O", przez Terese Garland i Manie LeSniak-Hojciechowskq

Powy2sza uchwala

opracowana w

z wyrazani szacunku
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Teresa Garland, Zap.zysiqzony prezydent obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu
Polskiego - Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego , dnLa ZO XII 2O2Ot., Tel.697357@9,

Adres do korespondencji:
Teresa Garland TRS NP SKK
Skr. poczt .88

32-050 Skawina

na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrujEcego petycje Lub
urzedu go obstugujqcego danych osobowych podmiotu wnoszAcego petycje lub podmiotu, o
kt6nym mowa w ant. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 77 Lipca 2Ot4 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z ZO].S
r., poz. 87O) oraz akceptujemy RODO zwiqzane ze sktadaniem petycji do gmin.

Wyra2amy zgodq

-

Zal4czniki

i Projekt Uchwaly do gmin ws obrony prawdy
wolno(ci i godnoSci czlowieka. pdf
D1,46 2O2O 12 20 Petycja

157 KB
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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU FOLSKIEGO
SPOI,ECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

Polska dnia ?,0X112020r.

P E T Y C J A Do Rady Miasta / Gminy
ws uchwalenia pruez tuteisz1 Radg Miasta / Gminy uchwaly:

..W obronie prawdv. godno5ci i woltroSci czlowieka"
Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Spoleczny Komitet Konstytucyjny zwraca siQ z petycjq do tutejszej Rady Miasta /
Gminy o uchwalenie w trybie pilnym zal4czonej poni2ej uchwaly dotycz4cej ocfuony i obrony prawdy, godnosci i wolnosci
czlowieka na terytorium tutejszej gminy. Prosimy o przeslanie nam listem poleconym z porwierdzeniem odbioru zal4czonej
przeglosowanej przez wtejsz4 Radg, uchwaly na adres: Teresa Gdand TRS NP SKK, sk.poczt. EE. 32-050 Skawina.
informujqc jednocze6nie smsem o wysylce, na ff tel. 697357009. JednoczeSnie inlbrmujemy i2 adres mailowy:
teresagarland@fidespolska.pl jest j uZ nieattualny. Poni2ej zawarto6i / projekt zaproponowanej $' petycji uchwaly:

Uchwala w obronic prawdy, godnoici i wolnoici czlowieka
Nawiqzuj4c do si6w Preambuly z polskiej Konstytucji z 199? r.:,,pomni gorzkich do6wiadczei z czasr6w, gdy podstawowe

wolnofci i prawa crlowieka byly w nasz:j Ojczylnie lamand'
nawiqzuj4c do wstgpnych sl6w z Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka z l0 XII 1948r.: ,ZwaLrywszy. 2r uznanie
przyrodzonej godnosci oraz niwnych i niezbywalnych praw wszystkich czlonk6w rodziny ludzkiej jest podstawq wolnosci,
sprawiedliwo6ci i pokoju na 6wiecie" oraz nawiqzujqc do art.l w/w Deklaracji kt6ry stanowi 2e: ,,Wszystkie istoty ludzkie
rodz4 siE wolne i r6wne w godno6ci i prawach. 54 one oMarzone rozumem i sumieniem i powimy postgpowai w stosunku do
siebie wzajemnie w duchu braterstwa."

Dzialqiqc w stanie wyiszej konieczno5ci w celu zrealizowania dobra nqiwyiszego Suweren6w:
Stajemy w obronie prawdy, godnoSci i wolnoSci czlowieka na terenie naszej gminy i bgdziemy je bezwzglqdnie egzekwowai.
W zwiqzku z brakiem udokumentowanych, opanych na stanie faktycznym ekspertyzach ws Covida oraz z niedopuszczeniem
przez rzqd do otwartej publicznej lekarskiej debaty w celu ustalenia prawdziwych fakt6w i metod leczenia zwi4zanych z
koronawirusem, co podwa2a uchwalone przez rz4d prawo oraz respektowanie i egzekwowanie wdrozonych przez Rz4d i Sejm
akt6w prawnych w tej materii. znosimy na terenie naszej gminy wszelkie wprowadzone obostrzenia zwi4zane z tzw.
,,pandemiq" koronawirusa. Zakazujemy realizowania dalszych obostrzeri zakazuj4cych ludziom pracowad.
lnformujemy, i2 wszelka dyskryminacja sanitama obywateli, w tym ze wzglgdu na: zaszczepionych i niezaszczepionych, na
noszqcych maseczki i nie noszqcych maseczeh na placqcych got6wk4 i placqcych kanami platniczymi czyli bezgottiwkowo
itp.jest na terenie naszej gminy zabroniona i bdzie karalna.
Gwarantujemy wszys&im obywalelom bezwarunkowy dostgp do wszystkich og6lnych d6br publicznych w tym do: sluzby

zdrowia, szkolnictwa. kultury itp. oraz do bezwarunkowej obslugi

i

pracy

w

instytucjach

i w firmach paristwowych

i

prywamych na terenie naszej gminy.
Dzialajqc w interesie i dla dobra Suweren6w, w celu wyegzekwowania przyrodzonych, podstawowych i niezbywalnych praw
czlowieka, od dzialajqcych i funkcjonujqcych na terenie naszej gminy instytscji paistwowych i prywatnych, w razie potrzeby
bgdziemy posilkowad siq niwnie2 art.4 Konstytucji (w tym dzialajqc BEZPOSREDMO) w przypadku np. konieczno6ci
wyegzekwowania praw czlowieka od szpitali, szk6l, zaklad6w pracy, bank6w, sklepiw etc.

W przypadku nieprzestrzegania tej uchwaly przez *yLEj wymienione czy inne podmioty, rozwd2ymy zawieszenie ich
dzialalnoici popruez przymusowe ich zamknigcie, przejgcie nad nimi zarzqdu lub nacjonalizacjg opomych podmiot6w, gdy2
przyrodzote, niezbywalne, naturalne prawa czlowieka: do 2yci4 do wolnoici i do wlasDosci. sq prawami naj*ry2szej rangi i
nie mog4 byd przez nikogo, pod zadnym pozorem lamane. Wszelkie inne prawa stanowione pnez Rzqd, Sejm, Senat sq
prawami ni,szej rangi i nie mogq byi egzekwowane gdy s4 sprzecme z naturalnymi przyrodzonymi prawami czlowieka
zagwarantowanymi nam w Konstytucji i w Deklaracji ONZ.
Kazdy obywatel naszej gminy okazuj4c tq uchwalg ma prawo do obrony
przcz Policjg i inne sluzby paistwowe.

i

ochrony swoich niezbywalnych praw czlowieka

Ponadto na podstawie prawa wynikajqcego z Deklaracji ONZ o Prawach Ludnosci Rdzennej do wlasnoSci ich ziem i bogactw
naturalnych (art.26 pkt t-3) pkt.2 m6wi: ,J,udnoSi rdzenna ma prawo posiada6, u2ywa6, rozwijad i sprawowa6 kontrolg nad

ziemiami, terytoriami

i

bogactwami natumlnymi, kt6re posiada poprzez hadycyjne prawo wlasno6ci lub inn4 tradycyjnq

formQ zajmowania bqdz u2ywania ziemi, jak niwnie2 nad tymi kt6re nabyla w inny spos6b." oraz na podstawie Konstytucji

Ad.ts Komitctu: Tercsa Garland TRSNP SKK, sk.poczt.88, 32-050 Skawina. Celeh Komitetu jest aktywne dzialanie na rzecz resp€klorrania i
egzek*ownia Naturalnych Prawczlowieka, Konstytucji i Demokacji w

Pol

astan0ol9.wordpress.com t. 6971579i9
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TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIECO
SPOI.ECZNY KOMITET KONSTYTUCYJ}TY
art.1 ,.Rzeczpospolita Polska jest dobrem wsp6lnym wszystkich ob)ryateli" i art.3 ,,Rzeczpospolira Potska jest paristwem
jednolitfn", zapewniamy na terenie naszej gminy szczeg6ln4 ochronq polskiej ziemi oraz mieniu og6lnonarodowemu
takiemu jak: zlo2a mineralne, zasoby geologiczne, wody, tasy pairstwowe. Zobowigujemy sig r6wnie2 do nadzoru i kontroli
wszelkiej inftastuktury zDajdujqcej siQ na terenie naszej gminy, sluzqcej za.spokojeniu podsrawowych potrzeb czlowieka, w
tym midzy innymi nad: kopalniami, fuogami, transtnrtem kolejowym, wodnym i powietznym, nad Srodkami lqcznofui,
bankami, urzqdzeniami komunalnymi i innymi podmiotami gospodarczymi, naukowymi czy instltucjami etc. kt6re powinny
podlega6 szczeg6lnej Eosce i opiece paistwa oraz wszystkich obywateli z puuku widzenia respektowania i egekwowania
naszych niezbywalnych przyrodzonych naturalnycb praw, potrzeb i godnosci czlowieka.

Ntotelsza uchwata wchodrl w zycte z fu
Dnia..................... Podpisani: Czlonkowie Rady Gminnej

UZASADNIENIE
Celem istnienia paistwa i dzialalnoSci rz4d5w jest ochrona obywateli i ich majqtk6w. Obecne rz4dy paflstwowe zrzekly siQ tej
funkcji na rzecz wsp6ldziaialia z tymikt6rzy chc4 Nar6d Polski ograbii, wymordowai i zniewoli6 miEdzy innnymi poprzez
r62nego typu segregacje i bezpodstawny rezim sanitarny. Nie znamy przyczyn takiego ich postQpowania- Wtadza w Polsce
odpowiadajqca za administrowanie kajem w porozumieniu z Sejmem, Senatem i Prezydentem tworzQ prz€pisy na podstawie
kt6rych nie bior4 odpowiedzialno6ci prawnej za swoje czyny i wydane akty prawne.
Wg og6lnych norm i standard6w prawnych, nie odpowiadajq za swoje czyny wylqcznie ludzie niepoczltalni, sterroryzowani,
przemoc4 zmuszani do zachowaf niemoralnych, niesfusznych, nieadekwalnych tub ewidentnie szkodliwych. Wobec tego

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie mog4 podlega6 wladzy
steloryzowani ewentualnie na inny spos6b ubezwlasnowolnieni.

W

zwiqzku

i jurysdykcji kt6rymi wtadaj4 ludzie

niepoczytalni lub

z

nieodpowie&iatnymi dzialaniami rzqdu, kt6rych efektem mo2e byd rozbi6r Polski oraz depopolacja,
i zniewolenie Narodu Polskiego, jako Swiadomi i odpowiedzialni reprezenranci Narodu eolskiego
tra naszym Sminnym terytorium, dzialaj4c w stanie wyzszej koniecznoSci w celu zrealizowania dobra najwy2szego
ograbienie, wyniszczenie

Suweren6w, pelni obaw o dalszq przyszlo6d i o dalsze istnienie Paistwa Polskiego i Narodu Polskiego, uchwalamy powy2szq
uchwalQ gwarantujqc4 przeshzeganie i egzekwowanie naturalnych, przyrodzonych praw wolnoSci i godno6ci czlowieka.
Podstawa prawna uchwd)r:
Deklaracja Praw Czlowieka ONZ
Deklaracja ONZ o Prawach Ludno6ci Rdzennej
Konstytucja Rzeczypospotitej Polskiej z 1997r. a w szczeg6lnoici artykuly:
art.21, art.30, art.38, art.39, art.47, art.5l pktl, arr.60, art.63, art.68, art_82

Art.l,

T1.2, art.4, art.l3. art.ls, art.l7, ai.z1,

Powy^za uchwala do przeglosowania w trybie pilnym w kazdej polskiej gminie zosrala opracowana w dniu 20 Xll202Cr..
przez Teresg Garland i MariE lrSniak-Wojciechowsk4

Teresa Garland, Zaprzysij2ony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Spolecznego Komitetu Konstynrcyjnego
dnta 20 Xll2020r., Te1.697357009

,

-

Wyra2amy zgodg na uja'nnienie na stronie intemetowej podmiotu rozpatrujqcego p€tycjg lub urzedu go obslugujqcego danych osobowych
podmiotu wnoszqcego petycje lub podmiotu, o kt6rym mowa w an. 5 ust. 1 Us6wy z dii'a 1 I tipci zoia r. o p6tyc]ac-tr
lt.j. Dz. U. z 2O1g t.,
poz. 870) o.az akceptujemy RODO zwiqzane ze sktadanjem petyciido gmin.
Adres Komitetu: Teresa Garland TRSNP
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egzekwownia Naturalnych Praw Czlowieka, Konsrytucji i Demokacji w

Skawina, Celem Komir€lu jesr akqlxne dzialanie na rzecz respeklowania i
delunu2olg.wordpress.com t. 69?35?009
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