
UCHWAŁA NR LXVII/579/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 23 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji dr Macieja Romana Bombickiego (THINK TANK- GENESIS POLONIAE 
z Poznania) o uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej z 1921/22 roku oraz 
inauguracji prezydentury drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - prof. Stanisława Wojciechowskiego, 
uznaje się petycję za niezasługujaca na uwzględnienie. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogówku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

W dniu 02.11.2022 roku do Rady Miejskiej w Głogówku wpłynęła petycja THINK TAAK - GENESIS 
POLONIAE z Poznania o uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia pierwszej - Polskiej 
Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 roku poprzez zorganizowanie w grudniu 
2022 roku przez Radę Miejską w Głogówku uroczystej sesji poświęconej jubileuszowi Konstytucji 
Marcowej i inauguracji prezydentury drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - prof. Stanisława 
Wojciechowskiego. 

Przewodniczący Rady niezwłocznie skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Głogówku. Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2022 roku, Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią petycji oraz materiałem stanowiącym uzasadnienie do wniosku 
o uhonorowanie przez Radę Miejską l00lecia Konstytucji Marcowej. Rozpatrując petycję, Komisja Skarg 
Wniosków i Petycji podkreśliła, że uczczenie 100 rocznicy uchwalenia pierwszej konstytucji powinno być 
ważną i podniosłą uroczystością o charakterze państwowym. Konstytucja Marcowa uchwalona przez Sejm 
Ustawodawczy, w pierwszej kolejności winna być przez ten organ uhonorowana. Również uhonorowanie 
osoby prof. Stanisława Wojciechowskiego jak i ranga tej uroczystości wymagają czasu, stosownej oprawy, 
zaproszenia wielu osobistości i poniesienia pewnych nakładów finansowych. Z uwagi na obecną sytuację 
społeczno-gospodarczą w kraju, wprowadzane oszczędności oraz z uwagi na brak środków w tegorocznym 
budżecie miasta, nie planuje się w najbliższym czasie organizacji uroczystości o takiej randze. Mając 
powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi do Rady Miejskiej w Głogówku 
o nieuwzględnienie petycji. 
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