
UCHWAŁA NR XLI/276/2022 
RADY GMINY RYCHTAL 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art 18 ust. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Rychtal uchwala co następuje: 

§ 1. Rozpatruje petycje Fundacji im. Nicoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 roku dotyczącą zwołania 
nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego w celu uchwalenia Uchwał 
umożliwiających podjęcie działań ratowniczych w sposób negatywny, nie uwzględniając jej. Przyczyny zajęcia 
przez Radę Gminy Rychtal powyższego stanowiska, wskazane zostały w uzasadnieniu do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Rychtal 

§ 3. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Rychtal 

 
 

Aleksandra Olejnik 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; 
wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rychtal na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2022 roku 
dokonała analizy złożonej petycji, ustalając, że w dniu 22 grudnia 2021 roku do Urzędu Gminy w Rychtalu 
wpłynęła drogą elektroniczną Fundacji im. Nikoli Tesli dotycząca nadzwyczajnego zwołania posiedzenia 
Rady Gminy w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego w celu uchwalenia Uchwał umożliwiających podjęcie 
działań ratowniczych poprzez: 

1.Wydanie zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych miejscowości, ponieważ 
stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz wydanie komunikatów w mediach 
o szkodliwości maseczek (strona Urzędu Gminy, telewizja, prasa, internet) z jednoczesnym umieszczeniem 
w widocznych miejscach plakatów (tablice ogłoszeń) z jednoczesnym powiadomieniem szkół, przychodni 
leczniczych, pracodawców, marketów, policji, sądów, sanepidu; 

2.Wydanie zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznych ponieważ są to działania surowo karane 
(pozbawienie ludzi wolności – bez wyroku sądowego) i traktowane przez Ustawę polski Kodek Karny jako 
„zbrodnie” (art. 118 A § 2 Udział w masowym zamachu, art.. 189 pozbawienie człowieka wolności); 

3.Wydanie 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 mln Polaków) oraz 
podjęcia „działań ratowniczych” mających na celu objęcie szczególną opieką medyczną wszystkich osób 
zaszczepionych w celu ochrony ich życia i zdrowia, a także wydanie specjalnych komunikatów w tej 
sprawie w mediach. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rychtal po dokonaniu analizy w/w petycji stwierdziła 
brak podstaw prawnych do podjęcia przez Radę Gminy uchwały w zakresie żądania przedstawionego 
w petycji. Zgodnie z definicją legalną 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. Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) określa zakres spraw należących 
do wyłącznej właściwości Rady Gminy jako organu stanowiącego. Z kolei zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym, prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy 
możliwe jest tylko i wyłącznie na podstawie upoważnień ustawowych. Podejmowanie przez Radę Gminy 
Rychtal uchwały zakazującej stosowania maseczek ochronnych, szczepionek mRNA, nakładania 
kwarantann czy izolacji medycznej nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji organu uchwałodawczego 
jednostki samorządu terytorialnego. Ograniczenia i zakazy w życiu społecznym regulują Rozporządzenia 
Rady Ministrów w oparciu o delegację ustawową. Obowiązujące ustawy nie zawierają przepisów prawnych 
upoważniających Radę Gminy do dokonywania jakichkolwiek zmian w aktach prawnych wydawanych 
przez organy administracji rządowej. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaznaczyła, że Rada Gminy zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) podejmować może uchwały tylko 
w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych 
ustawami za rzecz innych podmiotów. Wymóg podstawy prawnej do działania organów władzy publicznej 
oznacza, iż organy te mogą działać wyłącznie na podstawie upoważnień przewidzianych w prawie. Brak 
regulacji upoważniającej do pojęcia danego działania należy uznać za równoznaczne z zakazem tego 
działania. Wymóg ten ściśle związany jest z wymogiem podejmowania działań w granicach prawa. 
Wykraczanie poza te granice kwalifikować należy jako działania bez podstawy prawnej. 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała złożoną petycję oraz jej 
uzupełnienie negatywnie i wniosła do Rady Gminy Rychtal o jej nieuwzględnienie. 

Rada Gminy Rychtal, mając na względzie powyższe ustalenia i opinię Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji postanawia rozpatrzyć petycję wniesioną przez fundację im. Nikoli Tesli w sposób negatywny, 
nie uwzględniając jej. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 93588E03-49DF-46A6-95E1-D4FF6154937F. Podpisany Strona 1



Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 
w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870). 
Zawiadomienie zostanie przesłane podmiotowi wnoszącemu petycję za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej oraz w formie pisemnej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
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