
UCHWAŁA NR XLIII/338/2022 
RADY GMINY WALCE 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1372 ze 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 Walce, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z  petycją wniesioną w dniu 21 grudnia 2021 roku dotyczącą podjęcia uchwał 
umożliwiających podjęcie działań ratowniczych, uznaje się petycję za niezasadną, jako skierowaną do organu 
niewłaściwego – i przekazuje się petycję do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Uzasadnienie stanowiska stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Walce do poinformowania osoby wnoszącej petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Mateusz Burczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/338/2022 

Rady Gminy Walce 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Uzasadnienie  

Do Rady Gminy Walce wpłynęła petycja z dnia 21 grudnia  2021 r. dotycząca  nadzwyczajne zwołania 
nadzwyczajnych posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego 
w celu uchwalenia następujących Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych 

1. Wydanie 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. Wydanie 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. 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. 20 000 000 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. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych 
jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję 
skarg wniosków i petycji. Przewodniczący Rady Gminy Walce skierował petycję do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

Petycja została umieszczona  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Walce i skierowana do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 24 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym 
dokonano analizy ww petycji i stosownych przepisów prawa. 

Wnoszący petycję postuluje podjęcie przez Radę Gminny  w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego 
w celu uchwalenia ww. Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych. 

Komisja uznała, że ww. żądanie do podjęcia działań, wykracza poza zakres zadań i kompetencji adresata 
petycji. Brak jest bowiem podstawy prawnej do podjęcia uchwały popierającej petycję skierowaną do Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl bowiem przepisu art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji 
jest żądanie podjęcia działania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, 
a wnioskowane przez wnoszącą petycję działanie nie mieści się w zakresie działania organów gminy. 
Jednocześnie nie jest kompetencją Rady powielać w aktach prawa miejscowego zapisów wyższych aktów 
prawnych, w tym m.in.: Konstytucji RP. 

W związku z powyższym Rada Gminy Walce po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków  i Petycji uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym 
nie uwzględnia petycji. 

Rada Gminy Walce uwzględniając w całości wniosek Komisji ustaliła, co następuje:  przekazać petycję 
z dnia 21 grudnia  2021 r. dotycząca  nadzwyczajnego zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Rad Miejskich 
i Gminnych w Polce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia ww. Uchwał 
umożliwiających podjęcie działań ratowniczych Radzie Ministrów RP, albowiem to ten organ jest władny 
do podejmowania decyzji w tym zakresie. 
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Wobec powyższego podjęcie uchwały, w brzmieniu wyrażonym w petycji, w sporej części wykracza 
poza zakres działań Rady Gminy, która jako organ władzy publicznej, działa na podstawie i w granicach 
prawa. Mając na względzie powyższe ustalenia, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za 
niezasadną. 

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 870). 
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