
UCHWAŁA NR XXIX/175/22 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
petycjach (Dz. U. z 2018 r . poz. 870) oraz 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) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Uznaje się, że Rada Gminy Regnów nie jest właściwa do rozpatrzenia petycji 

złożonej w dniu 21 grudnia r. przez Fundację im. Nikoli Tesli w przedmiocie zwołania 
nadzwyczajnych posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polce w obliczu zaistnienia 
Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia Uchwał umożliwiających podjęcie działań 
ratowniczych dotyczących: 

1) Wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych" na terenie podległych 
miejscowości oraz wydanie komunikatów w Mediach o szkodliwości maseczek z 
jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach; 

2) Wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznych; 
3) Wydania zakazu stosowania „szczepionek" mRNA. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Regnów do przekazania petycji 
zgodnie z kompetencją do Ministra Zdrowia oraz poinformowania wnoszącego petycję 
o przekazaniu petycji zgodnie z właściwością. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

W dniu 21 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy Regnów wpłynęła petycja złożona przez 
Fundację im. Nikoli Tesli, w przedmiocie zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Rad 

Miejskich i Gminnych w Polce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia 
Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych dotyczących: 

1) Wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych" na terenie podległych 

miejscowości ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla życia zdrowia ludzi oraz 
wydanie komunikatów w Mediach o szkodliwości maseczek z jednoczesnym 
umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów oraz z jednoczesnym 
powiadomieniem instytucji; 

2) Wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznych; 
3) Wydania zakazu stosowania „szczepionek" mRNA. 

Petycja, o której mowa powyżej, została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
celem jej rozpatrzenia i przedstawienia stanowiska Radzie Gminy Regnów. W dniu 28 
grudnia 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała wnikliwej analizy argumentów 
stawianych w petycji, w kontekście obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 2 ust. 
3 ustawy o petycjach 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. Podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest podmiot, w zakresie 
zadań i kompetencji którego mieści się żądanie (przedmiot) petycji. Analizując treść petycji 
Komisja zauważyła, że przedmiotem petycji jest zwołanie nadzwyczajnych posiedzeń Rad 
Miejskich i Gminnych w Polce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia 
Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych dotyczących wydania zakazu 
stosowania „ maseczek ochronnych", kwarantann i izolacji medycznych oraz „szczepionek" 
mRNA. Na kształt przepisów regulujących ww. kwestie, mogą mieć wpływ jedynie organy 
państw na szczeblu ustawodawczym ewentualnie w trybie rozporządzeń ministerialnych, 
wprowadzanych wyłącznie w oparciu o obowiązujący proces legislacyjny, nie zaś organy 
na szczeblu administracji samorządowej. Tym samym w ocenie Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji zakres żądań przedmiotowej petycji nie mieści się w kompetencjach Rady Gminy 
Regnów i nie jest ona organem właściwym do jej rozpatrzenia, zatem istnieją obiektywne 
przesłanki do przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia tj. Ministrowi 
Zdrowia, celem dalszego procedowania. W opisanym powyżej stanie faktycznym i 
prawnym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomendowała Radzie Gminy Regnów 
przekazanie petycji zgodnie z kompetencją do Ministra Zdrowia oraz poinformowania 
wnoszącego petycję o przekazaniu petycji zgodnie z właściwością. 

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób jej załatwienia 
nie może być przedmiotem skargi. 
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