
UCHWAŁA NR XXX/238/2022 
RADY GMINY POKÓJ 

z dnia 23 marca 2022 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Pokój, po zapoznaniu się z opinią komisji Skarg 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Pokój, uchwala co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21.12.2021 r. w sprawach: 

1) wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie gminy Pokój, 

2) wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, 

3) wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA, 

- nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przesłania uchwały wraz z uzasadnieniem do Fundacji im. 
Nikoli Tesli celem zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wacław Kociencki 
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Uzasadnienie  
 

do uchwały Rady Gminy Pokój  
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie   

 
Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21.12.2021 r. dotyczy podjęcia przez Radę Gminy Pokój 
uchwał w sprawach: 

1) wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych an terenie gminy Pokój, 
2) wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, 
3) wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA. 

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z treścią petycji, dokonała jej analizy  
i ustaliła, co następuje: 
 
Ad.1 – Nakaz noszenia maseczek ochronnych podyktowany jest przepisami §25 rozporządzenia z 
dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 
Ad.2 – Nakaz stosowania kwarantann i izolacji medycznych regulują przepisy ustawy z dnia  
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
 
Ad.3 – Przyjmowanie szczepionek przeciw SARS-COV-2 jest w pełni dobrowolne  
i nieobowiązkowe.  
 
 Zgodnie z art. 18 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do właściwości rady 
gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 
inaczej. Mając na uwadze powyższe, podjęte przez wnoszącego petycję kwestie uregulowane są w 
aktach prawnych wyższego rzędu – ustawach wyżej wymienionych. Ponadto rada gminy nie 
posiada kompetencji prawnych do wprowadzenia wskazanych w petycji zakazów w formie uchwał. 
 
 Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wskazała na bark podstaw 
prawnych do uwzględnienia w całości petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21.12.2021 r. tym 
samym rekomendując Radzie Gminy Pokój podjęcie uchwały nieuwzględniającej żądań petycji.  
 
 Mając na względzie stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Pokój 
uznała je za właściwe.  
 

Załącznik do uchwały Nr XXX/238/2022

Rady Gminy Pokój

z dnia 23 marca 2022 r.
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