
PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA  NR  XL/260/2022 

RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 15 lutego 2022 r. 

 

w sprawie:  rozpatrzenia petycji dot. obostrzeń sanitarnych w czasie epidemii 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 

1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją Fundacji im. Nikoli Tesli wzywającej Radę Gminy Łysomice 

do podjęcia uchwał w sprawie wydania zakazu stosowania: „maseczek ochronnych”, 

kwarantann i izolacji medycznej oraz „szczepionek” mRNA, Rada Gminy Łysomice rozpatruje 

negatywnie przedmiotową petycję. 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy w sprawie petycji stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję  

o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łysomice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

       Robert Kożuchowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do uchwały Nr XL/260/2022 
Rady Gminy Łysomice  
z dnia 15 lutego 2022 r. 

 
Uzasadnienie 

W dniu 22 grudnia 2021 r. do Rady Gminy Łysomice wpłynęła petycja Fundacji im. Nikoli Tesli 

wzywająca Radę Gminy Łysomice do podjęcia aktów prawa miejscowego sprzecznych  

z zaleceniami ministra zdrowia, które nakazują określone zachowania mieszkańców w czasie 

trwania epidemii tj. zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, kwarantann i izolacji 

medycznej oraz „szczepionek” mRNA. 

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice skierował petycję  pod obrady Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Gminy opinii  

w sprawie, której petycja dotyczy.  

Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji na posiedzeniu w dniu 08 lutego 2022 r. Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji uznała, co następuje: 

Komisja w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym  

tj. dokonała sprawdzenia, czy spełnia wymagania opisane w art. 4 ustawy o petycjach.  

W wyniku podjętych czynności ustalono, że petycja z 22 grudnia 2021 r. spełnia wymagania 

formalne stawiane petycjom wnoszonym przez osoby prawne. Została ona także wniesiona 

w interesie publicznym. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r. poz. 870) 

przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia 

rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, 

życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, 

mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

Zdaniem radnych, członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęcie uchwał w sprawie 

wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, kwarantann i izolacji medycznej oraz 

„szczepionek” mRNA wykracza poza zakres działania Rady Gminy jako organu władzy 

publicznej. 

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia 

petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r.  

poz. 870) i zostanie doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji 

nie może być przedmiotem skargi. 

 


