
UCHWAŁA NR XLV/345/2022 

RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia 9 marca 2022 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 

Rada Gminy Gierałtowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po zapoznaniu sie z petycją i stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji uznaje się, że petycja 
Fundacji Nicoli Tesli dotycząca podjęcia uchwał w sprawie zakazu stosowania maseczek ochronnych, 
kwarantann i izolacji medycznej oraz szczepień przeciwko Covid-19 nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2.  

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3.  

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice zawiadomi wnoszącego. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Paweł Szary 
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Załącznik do uchwały Nr XLV/345/2022 

Rady Gminy Gierałtowice 

z dnia 9 marca 2022 r. 

Uzasadnienie  

21 grudnia 2021 r. do Rady Gminy Gierałtowice wpłynęła petycja Fundacji im. Nicoli Tesli dotycząca 
podjęcia przez radę gminy uchwał zawierajacych zakaz stosowania maseczek ochronnych, kwarantann 
i izolacji medycznych oraz szczepień przeciw Covid-19. Wnoszący petycję oczekuje od rady gminy 
zwołania nadzwyczajnej sesji rady i podjęcie uchwał w ww. kwestiach. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Gierałtowice, na posiedzeniu 3 marca 2022 r. dokonała 
analizy przedmiotowej petycji i uznała petycję za niezasługującą na uwzględnienie z następujących 
względów: 

- wprowadzenie zakazu stosowania maseczek ochronnych oraz kwarantann i izolacji medycznej w związku 
z epidemią Covid-19 nie leży w zakresie kompetencji władz gminy; 

- rada gminy nie posiada kompetencji do stanowienia przepisów dotyczących stosowania szczepionek. 

Przepis art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustala zakres i przedmiot 
stanowiących kompetencji rady gminy - upoważnia radę do podjęcia uchwały tylko wówczas, gdy istnieje 
konkretny przepis prawa materialnego zobowiązujący do podjęcia takiej uchwały lub gdy sprawa dotyczy 
zadań gminy przewidzianych w przepisach prawa. 

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności prawne, podejmowanie postulowanych uchwał 
nie mieści się w zakresie kompetencji rady gminy. Komisja Skarg Wniosków i Petycji 
zarerekomendowała Radzie Gminy Gierałtowice nie uwzględnienie petycji. Rada Gminy Gierałtowice 
w pełni akceptuje ww. stanowisko. 
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