
UCHWAŁA NR XLI/304/2022 
RADY GMINY PYSZNICA 

z dnia 9 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

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, z późn. zm.) w związku 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) Rada Gminy Pysznica  

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja z dnia 21 grudnia 2021 r. wniesiona przez Fundację im. Nikoli Tesli w interesie 
publicznym w zakresie ustanowienia przepisów prawa miejscowego przez Radę Gminy Pysznica, nie zasługuje 
na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Skrzypek 
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Załącznik do uchwały Nr XLI/304/2022 

Rady Gminy Pysznica 

z dnia 9 lutego 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 21 grudnia 2021 r.  wpłynęła do Rady Gminy Pysznica petycja złożona przez Fundację im. Nikoli 
Tesli w zakresie ustanowienia przepisów prawa miejscowego przez Radę Gminy Pysznica, w szczególności: 

1. Wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości z jednoczesnym 
umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów (tablica ogłoszeń) i powiadomieniem służb i instytucji 
o szkodliwości maseczek; 

2. Wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej; 

3. Wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA (wszystkich producentów). 

Petycja została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pysznica i skierowana do 
Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2022 r. zapoznała się z treścią przedmiotowej petycji 
i przeprowadziła analizę w tym zakresie oraz wypracowała opinię. 

Postulaty zawarte w petycji Fundacji im. Nikoli Tesli nie mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji 
organów gmin. Ponadto żądania Fundacji naruszałyby przepisy obowiązującej 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 (pkt 2 i 3) jak również 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pkt 1). Zgodnie z art. 118 ust. 1 i 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, 
Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów. 

Mając powyższe na uwadze komisja zawnioskowała o rozpatrzenie petycji w ten sposób, iż nie zostanie 
ona uwzględniona. 

Rada Gminy Pysznica akceptuje stanowisko wypracowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Pysznica na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2022 r. i przyjmuje je za własne. 

Po  zapoznaniu  się  ze  stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Pysznica 
rozpatruje petycję w ten sposób, że nie zostanie ona uwzględniona. 
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