
UCHWAŁA NR XXVIII/188/2022 
RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art.18 b ust.1.ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372) w związku z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz.870) Rada 
Gminy Zębowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Petycję z dnia 21 grudnia 2021 r.dotycząca podjęcia przez Radę Gminy Zębowice uchwał wskazanych 
w petycji a dotyczących pandemii Covid-19 uznaje się za bezzasadną. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Zębowicach zobowiązując 
Przewodniczącego do doręczenia uchwały podmiotowi wnoszącemu petycję. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Damian Ledwig 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/188/2022 

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 21 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy w Zębowicach wpłynęła petycja, która została następnie 
przekazana do rozpatrzenia przez Radę Gminy Zębowice, jako adresata petycji, w przedmiocie podjęcia przez 
Radę Gminy Zębowice uchwał w zakresie: 

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 (Strona Urzędu Miasta, TVP, Prasa Internet) z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych 
miejscach plakatów (tablice ogłoszeń) z jednoczesnym powiadomieniem - Kuratoria, Szkoły, Szpitale, 
Przychodnie Lecznicze, Urzędy, Pracodawcy, Markety, Policję, Sądy, Sanepid, Urząd Wojewódzki itp.) 

2. Wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej, ponieważ są to działania surowo karane 
(pozbawianie ludzi wolności – bez wyroku sądowego) i traktowane przez Ustawę polski Kodeks Karny, jako 
„zbrodnie” 

3. Wydania zakazu stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów), ponieważ te szczepionki 
są Bronią Biologiczno-Chemiczną a zaszczepione osoby bez pomocy medycznej umrą w okresie najbliższych 
kilku lat (wg Ministerstwa Zdrowia zostało zaszczepionych ok. 20 000 000 Polaków) oraz Podjęcia "Działań 
Ratowniczych" mających na celu objęcia szczególną opieką medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu 
ochrony ich zdrowia i życia a także wydanie specjalnych komunikatów w tej sprawie w Mediach. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z treścią petycji ustaliła, że zgodnie 
z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 roku 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. 

Wobec treści petycji z dnia 22.12.2021 roku wzywającej do podjęcia uchwał zakazujących stosowania 
maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej, stosowania szczepionek mRNA stwierdzić 
należy, że Rada Gminy Zębowice nie posiada kompetencji prawnych do wprowadzania wskazanych petycją 
zakazów, jak również nie jest kompetentny do wykonywania ocen badań naukowych w zakresie wirusologii. 
Bezsprzecznie wskazany zakres żądań zawartych w petycji pozostaje w zakresie prerogatyw prawodawczych 
Sejmu, Senatu, Rządu i Prezydenta RP i jest poza prawnym zasięgiem Rady Gminy Zębowice. 

Komisja po przeprowadzonej analizie stanu faktycznego i prawnego stwierdziła, że petycja nie powinna być 
rozpatrywana przez Radę Gminy Zębowice, bowiem do kompetencji jej należy podejmowanie uchwały 
w granicach obowiązującego prawa, dla realizacji zadań gminy wynikających z art. 7 i art. 18 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w sprawach publicznym o zakresie lokalnym. Zatem jeśli żądanie 
zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady Gminy Zębowice, to nie może też być przedmiotem jej 
działań. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Zębowice po rozpatrzeniu złożonej petycji i zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną. 
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