
UCHWAŁA  Nr LVI/353/22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 
z dnia 1 marca 2022 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 20 grudnia 2021 r.  

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Uznać za niezasadną petycję z dnia 20 grudnia 2021 r. złożoną przez Fundację im. 

Nikoli Tesli z dnia 20 grudnia 2021 roku, z powodów wskazanych w uzasadnieniu uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Chełmża, 

którego zobowiązuje się do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia 

petycji.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały NR LVI/353/22 Rady gminy Chełmża 

z dnia 01 marca 2022 r. 

 

W dniu 23 grudnia 2021 r. na  adres e – mail (info@gminachelmza.pl) wpłynęła 

petycja Fundacji im. Nikoli Tesli, która następnie została uzupełniona w dniu 12 stycznia 

2022 r. Przedmiotem petycji było wezwanie właściwych organów do podjęcia uchwał w 

zakresie: 

1) wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych 

miejscowości oraz wydanie komunikatów w mediach o szkodliwości maseczek,                            

z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów; 

2) wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej; 

3) wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA, ponieważ są bronią biologiczno-

Chemiczną. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja złożona do 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 

Przepis art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że 

właściwa rada gminy rozpatruje skargi na działalność Wójta i gminnych jednostek 

organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje 

Komisję skarg, wniosków i petycji.  

W dniu 1 marca 2022 r. zebrała się Komisja Skarg Wniosków i Petycji, która na 

posiedzeniu dokonała analizy wniesionej petycji, oceny zasadności żądań petycji i 

właściwości rzeczowej. 

Podmiot składający petycję domagał się wydania zakazu stosowania „maseczek 

ochronnych”, wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej, wydania zakazu 

stosowania „szczepionek” mRNA.  

Zagadnienia dotyczące nakazów i zakazów w trakcie trwania stanu epidemii, w 

szczególności w zakresie noszenia maseczek, stosowania kwarantanny bądź izolacji, 

stosowania szczepionek, są regulowane przepisami powszechnie obowiązującymi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m. in. ustawami i rozporządzeniami.  

W głosowaniu Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko, w którym nie  

podzieliła żądań zawartych w petycji.  

Rada Gminy Chełmża, jako organ uchwałodawczy, nie jest uprawniona na podstawie 

przepisów ustawy zasadniczej - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 

r. - do wydawania aktów prawnych niezgodnych z aktami prawnymi wyższego rzędu. 

Ponadto uprawnienie organu uchwałodawczego gminy musi mieć umocowania z przepisów 

prawa materialnego.  

Rada Gminy Chełmża przyjęła za własne stanowisko Komisji Skarg Wniosków i 

Petycji.  

W związku z powyższym uzasadnione jest rozpatrzenie petycji w sposób jak w 

uchwale.  

 

Pouczenie:  
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być 

przedmiotem skargi.  


