
UCHWAŁA NR XXIV/218/21 
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności 
człowieka" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378) oraz z 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 rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 21 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały "W obronie 
prawdy, godności i wolności człowieka", Rada Miejska w Grodkowie nie uwzględnia przedmiotowej petycji. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Jadwiga Demska 

Id: 4B99BCBB-964C-4274-920F-7AD8702F52BF. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXIV/218/21 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 17 lutego 2021 r. 

Uzasadnienie  

Pismem z dnia  21 grudnia 2020 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej Pani Teresa Garland 
Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego 
Komitetu Konstytucyjnego wniosła do tutejszego urzędu petycję dotyczącą podjęcia uchwały „W obronie 
prawdy, godności i wolności człowieka”. 

Petycja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Grodkowie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2021 roku badając petycję zapoznała 
się z opinią Burmistrza Grodkowa w powyższym zakresie oraz w wyniku szczegółowej analizy stwierdziła, 
co następuje: 

Przedmiotem petycji jest wniosek o uchwalenie przez Radę Miejską uchwały zawierającej: 

1) zniesienie na terenie Gminy wszelkich obostrzeń wprowadzonych przez „Rząd 
i Sejm” w związku z pandemią wirusa COVID-19; 

2) zakaz przestrzegania dalszych obostrzeń „zakazujących ludziom pracować”; 

3) zakaz dyskryminacji ze względu na brak uczestnictwa w szczepieniach, nie używanie maseczek 
ochronnych, stosowanych form płatności (gotówkowej lub bezgotówkowej); 

4) zagwarantowania „bezwarunkowego dostępu” do służby zdrowia, szkolnictwa, kultury oraz do 
„bezwarunkowej obsługi i pracy” w firmach państwowych i prywatnych na terenie Gminy; 

5) zawieszenie działalności przez przymusowe zamknięcie, przejęcie zarządu lub nacjonalizację „opornych 
podmiotów” (zakładów pracy, banków, sklepów etc.), które nie będą przestrzegać wyżej opisanych 
zapisów. 

Odnosząc się do treści wnioskowanej przez petytora uchwały należy stwierdzić, iż Rada Miejska 
nie jest władna do podjęcia uchwały zawierającej powyższe zapisy ponieważ: 

1) znajdują się one poza zakresem działania i zadań Gminy opisanym art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, w brzmieniu: „Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”. 

Proponowane zapisy, odnoszą się do aktów prawnych powszechnie obowiązujących, w szczególności 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

2) analogicznie, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w brzmieniu: „Do właściwości rady 
gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej”. 

Rada Miejska nie jest władna do podejmowania uchwał w sprawach pozostających poza zakresem 
działania Gminy. W szczególności, Rada Miejska nie jest władna do zniesienia na terenie Gminy 
obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa ustawami i rozporządzeniami. 

Rada nie posiada więc uprawnień do: 

a) zakazywania przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią, 

b) nakazywania instytucjom publicznym i przedsiębiorstwom prywatnym rezygnacji z funkcjonowania 
w reżimie sanitarnym, 

c) zawieszania działalności, zamykania, przejmowania zarządu lub nacjonalizacji podmiotów, które 
funkcjonują zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami. 
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W świetle powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła nie uwzględnić petycji. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Miejska w Grodkowie postanawia jak w § 1 niniejszej uchwały.
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