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OR.152.6.2021/2022         

 

Fundacja im. Nikoli Tesli 
 

W odpowiedzi na złożoną dniu 21 grudnia  2021 r. petycję, następnie uzupełnioną 

22 grudnia 2021 r. i 12 stycznia 2022 r. wzywająca Radę Gminy do podjęcia uchwał w sprawie 

wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantanny i izolacji medycznej oraz 

szczepionek mRNA, a więc aktów prawnych sprzecznych z ustawami, rozporządzeniami 

i zaleceniami Ministra Zdrowia nakazujących mieszkańcom określone zachowania w czasie 

trwania pandemii informuję, że zgodnie ze Statutem Gminy Jemielnica niniejsza petycja została 

niezwłocznie przekazana Komisji Skarg Wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia  

i przedstawienia Radzie Gminy proponowanego sposobu jej załatwienia, a odwzorowanie 

cyfrowe petycji zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Jemielnica. 

W dniu 11 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym 

dokonano analizy petycji. Komisja w pierwszej kolejności podjęła czynności formalne mające 

rozstrzygnąć czy złożona petycja spełnia wymagania określone w art. 2-4 ustawy o petycjach. 

W wyniku podjętych czynności ustalono, że petycja spełnia wymagania formalne stawiane 

petycjom wnoszonym przez osoby prawne i została wniesiona w interesie publicznym. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 870) 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.                   

Zdaniem radnych, członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęcie uchwał 

w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantanny i izolacji 
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medycznej oraz szczepionek mRNA, a więc aktów prawnych sprzecznych z ustawami, 

rozporządzeniami i zaleceniami Ministra Zdrowia wykracza poza zakres działania Rady Gminy 

jako organu władzy publicznej. 

Rada Gminy Jemielnica podzielając stanowisko przedstawione przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.  

Uchwałę Rady Gminy przesyłam w załączeniu. 

 

Z poważaniem: 

 

PRZEWODNICZACY   

      RADY GMINY 

 

     Norbert Jaskóła 
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