
UCHWAŁA NR XXXIV/297/22 
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością 

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 i poz. 1834) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do Ministra Zdrowia zgodnie z właściwością petycję Fundacji im. N.T z dnia 21 grudnia 
2021 r. i uzupełnienie z dnia 12 stycznia 2022 r. dotyczące zakazu stosowania maseczek, stosowania 
kwarantanny, izolacji i szczepionek mRNA z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie, zobowiązując ją do 
zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o przekazaniu jej według właściwości. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Jadwiga Demska 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/297/22 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

Uzasadnienie  

Do Rady Miejskiej w Grodkowie wpłynęła petycja Fundacji im. N. T w dniu 21 grudnia 2021 r. 
i uzupełnienie w dniu 12 stycznia 2022 r. które wnoszą o podjęcie uchwał w przedmiocie: 

1) „zakazu stosowania maseczek", 

2) „zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej", 

3) "wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA". 

Z analizy treści petycji wynika, że realizacja wniosków w niej zawartych nie należy do właściwości 
Rady Miejskiej w Grodkowie. Rada Miejska w Grodkowie nie jest w żaden sposób uprawniona do 
uchwalania aktów prawa miejscowego w materii wskazanej w petycji. 

Reasumując zakres żądań nie należy do kompetencji rady gminy, której katalog zadań określa 
art. 18 ustawy o samorządzie gminnym. 

Tryb rozpatrywania petycji, określają przepisy ustawy o petycjach. W art. 15 ustawy wskazano, że 
w zakresie w niej nieuregulowanym do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.). 
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy 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. W świetle 
art. 13 ust. 1 ustawy podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej 
załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

W przypadku, gdy petycja została złożona do Rady Miejskiej, a nie jest ona organem właściwym do 
jej rozpatrzenia, Rada Miejska przesyła petycję niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni 
od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym 
równocześnie podmiot wnoszący petycję (art. 6 ustawy o petycjach). 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzonej dyskusji, w wyniku głosowania podjęła 
decyzję o przedstawieniu Radzie Miejskiej w Grodkowie projektu uchwały w sprawie przekazania 
petycji zgodnie z właściwością. 

Rada Miejska podziela opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i uznaje się za organ niewłaściwy 
do rozpatrzenia petycji. 

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
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