
UCHWAŁA NR XXVIII/256/2022 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 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) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję wniesioną w dniu 21 grudnia 2021 r. przez Fundację im. Nikoli 
Tesli z siedzibą w Białymstoku, wzywającą Radę Gminy Stanisławów do przyjęcia uchwał: 
o zakazie stosowania na obszarze Gminy Stanisławów „maseczek ochronnych”, o zakazie stosowania 
kwarantann i izolacji a także o zakazie stosowania „szczepionek" mRNA (wszystkich producentów). 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia oraz do prowadzenia korespondencji w tej sprawie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 21 grudnia 2021 r. do Rady Gminy Stanisławów wpłynęła petycja wniesiona przez 

Fundację im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku, wzywająca Radę Gminy Stanisławów do 

przyjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Gminy Stanisławów „maseczek ochronnych”,  

o zakazie stosowania kwarantann i izolacji a także o zakazie stosowania „szczepionek" mRNA 

(wszystkich producentów).  

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 7 lutego 

2022 r. Po zapoznaniu się z treścią petycji i po przeprowadzonej dyskusji komisja 

zarekomendowała Radzie Gminy pozostawienie petycji bez rozpatrzenia uznając, iż kwestie w niej 

poruszone nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Gminy.  

Art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 

713 ze zm.) stanowi, że: „1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające  

w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej". Wskazać należy, że 

niedopuszczalna jest jego wykładnia rozszerzająca. W orzecznictwie oraz w doktrynie przyjmuje 

się, że przepis art.18 ust.1 u.s.g. daje podstawę do podjęcia uchwały przez radę gminy tylko 

wówczas, gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego zobowiązujący do wydania takiej 

uchwały lub sprawa dotyczy materii niemającej charakteru normatywnego np. o charakterze 

programowym, intencyjnym, pozostających w granicach zadań gminy przewidzianych w 

przepisach prawa.  

Art. 7  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wskazuje, iż żądania zawarte  

w petycji nie mieszczą się w katalogu zadań własnych Gminy. Należy dodać także, że organ 

władzy publicznej może działać jedynie w granicach i ramach prawa, wobec tego może 

podejmować wyłącznie te działania, na które prawo im pozwala. 

Ponadto kwestie związane ze sprawami, których dotyczy przedmiotowa petycja 

uregulowane są w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.). Art. 46a powyższej ustawy 

stanowi, iż w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o 

charakterze  

i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej  

i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze 

rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, 
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ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów: 

1) zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan 

zagrożenia epidemicznego, 

2) rodzaj stosowanych rozwiązań - w zakresie określonym w art. 46b ww. ustawy. 
 

Nadmienić należy, że zgodnie z powyższą ustawą w dniu 6 maja 2021 r. Rada Ministrów 

wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie to wprowadziło m.in. obowiązek 

zakrywania ust i nosa oraz obowiązek poddania się kwarantannie, a także regulacje kwestii 

związanych ze szczepieniami ochronnymi przeciwko COVID-19.  W związku z powyższym rady 

gmin nie mają kompetencji do podejmowania uchwał, ograniczających bądź wyłączających 

stosowanie przepisów ww. rozporządzenia, ani do wydania zakazu stosowania szczepionek 

przeciwko COVID-19.  

W związku z powyższym petycja nie może zostać rozpatrzona przez Radę Gminy 

Stanisławów.  
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