
UCHWAŁA NR XLV/302/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie petycji z dnia 21.12.2021r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870), Rada 
Gminy Kawęczyn uchwala co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że Rada Gminy Kawęczyn nie jest właściwa do rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 
21 grudnia 2021 roku i uzupełnionej w dniach 22 grudnia 2021 roku i 12 stycznia 2022 roku przez Fundację 
im. Nikoli Tesli w przedmiocie żądania podjęcia uchwał w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek 
ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania 
szczepionek mRNA. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV/302/2022 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 21.12.2021r. do Rady Gminy Kawęczyn wpłynęła petycja złożona przez Fundację im. Nikoli 
Tesli, która została uzupełniona 22.12.2021r. i 12.01.2022r. Petycja została złożona w przedmiocie żądania 
podjęcia uchwał w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania 
kwarantanny i izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA dla mieszkańców 
gminy Kawęczyn i na jej terenie. 

Petycja, o której mowa powyżej, została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej 
załatwienia i przedstawienie stanowiska Radzie Gminy Kawęczyn. 

W dniu 28.01.2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała wnikliwej analizy argumentów 
stawianych w petycji w kontekście obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy 
o petycjach 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.  Właściwym do rozpatrzenia petycji jest podmiot w zakresie zadań 
i kompetencji, którego mieści się żądanie (przedmiot) petycji. 

Analizując  problematykę petycji Komisja stwierdziła, że przedmiotem petycji jest żądanie zmiany 
przepisów prawa w postaci podjęcia uchwał wprowadzających w sposób natychmiastowy zakazu 
stosowania maseczek ochronnych, kwarantanny i izolacji medycznej oraz szczepionek mRNA. Na kształt 
przepisów regulujących w/w zagadnienia mogą mieć wpływ jedynie  organy państwa na szczeblu 
ustawodawczym bądź wykonawczym, wprowadzanych wyłącznie w oparciu o obowiązujący proces 
legislacyjny, a nie organy jednostek samorządu terytorialnego. 

W ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kawęczyn zakres żądań zawartych w petycji 
nie mieści się w kompetencjach Rady Gminy i nie jest ona właściwa do jej rozpatrzenia. Istnieją obiektywne 
przesłanki do przekazania przedmiotowej petycji organowi właściwemu, czyli Prezesowi Rady Ministrów, 
celem jej rozpatrzenia. Ograniczenia, nakazy oraz zakazy związane z wystąpieniem epidemii reguluje 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.05.2021r. – wydane na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. z 2020 r. poz.1845 ze zm.). 

Przedmiotowe stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przegłosowane w obecności 6-u 
członków na stan 6-u osób pełnego składu Komisji. 

Za głosowało – 6 radnych. 

Przeciwnych było – 0  radnych. 

Wstrzymało się od głosowania – 0 radnych. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  rekomendowała Radzie Gminy Kawęczyn przekazanie petycji 
zgodnie z kompetencjami do Prezesa Rady Ministrów oraz poinformowania noszącego petycję 
o przekazaniu petycji zgodnie z właściwością. 

Rada Gminy Kawęczyn przyjęła rekomendacje Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za zasadne i uznała, 
że należy ją przekazać zgodnie z kompetencją. 

Podstawą prawną rozstrzygnięcia jest art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870), który 
wskazuje,  że w przypadku, gdy adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przekazuje ją do 
podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji. 

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, sposób jej załatwienia nie może być 
przedmiotem skargi.
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLV/302/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie petycji z dnia 21.12.2021r. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, o ile jest on 
kompetentny. Petycja była przedmiotem szczegółowej analizy przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji w dniu 28.01.2022 r. Wynikiem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
jest przedkładany obecnie Radzie Gminy Kawęczyn projekt uchwały w sprawie załatwienia 
petycji z dnia 21.12.2021r. Uzasadnienie faktyczne i prawne załatwienia petycji stanowi 
załącznik do projektu uchwały. 
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