
UCHWAŁA NR XXXVI/224/2022 
RADY GMINY W PUSZCZY  MARIAŃSKIEJ 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasadną. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. 
poz.1372 i poz. 1834) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 870) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Puszczy 
Mariańskiej w przedmiocie petycji wniesionej w dniu 21 grudnia  2021 roku przez Fundację im. Nikoli Tesli 
z siedzibą w Białymstoku w przedmiocie wydania zakazu stosowania obostrzeń sanitarnych związanych 
z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uznaje petycję za 
niezasadną. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej do zawiadomienia  
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wanda Badełek 
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UZASADNIENIE 

Petycją z dnia 21 grudnia 2021 r. Fundacja im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku zwróciła się o 
podjęcie uchwał w przedmiocie: 

1) wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości z uwagi na 
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, oraz wydania komunikatu w mediach o szkodliwości maseczek i 
umieszczeniem tych komunikatów w formie plakatów w miejscach widocznych, 

2) wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej, 
3) wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA. 
 
Petycja została umieszczona na stronie podmiotowej BIP Urzędu Gminy Puszcza Mariańska 

i skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej. 
 Komisja na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2022 r. zapoznała się z treścią przedmiotowej petycji, 
która po rozpatrzeniu uzyskała negatywną rekomendację komisji.  

Podnieść należy, że rady gmin podejmują uchwały na podstawie przepisów prawa i w granicach 
prawa. Oznacza to, że podjęcie przez Radę Gminy w Puszczy Mariańskiej o treści objętej żądaniem petycji 
wymaga istnienia przepisu prawa pozwalającego na podjęcie takich uchwał. W polskim systemie prawnym 
brak jest przepisów prawa pozwalających procedować uchwałę w przedmiocie określonym treścią petycji.  

Tym samym petycję uznaje się za niezasadną. 
 

 Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, sposób załatwienia petycji nie 
może być przedmiotem skargi.  
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 

  
Wanda Badełek 
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