
RADA GMINY
38-530 ZARSZYN
woj. podkarpackie

UCHWAŁA Nr XLIV/343/2022 
Rady Gminy Zarszyn 
z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie uznania za niewłaściwą do rozpatrzenia przez Radę Gminy Zarszyn 
petycję z dnia 21.12.2021 r. wniesioną przez Fundację im. Nikoli Tesli z siedzibą 

w Białymstoku i przekazania jej według właściwości

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 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 870)

Rada Gminy Zarszyn 
uchwala, co następuje:

§1.

1. Postanawia uznać się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. 
wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku, uzupełnioną pismem z 
dnia 12.01.2022 r. w sprawie podjęcia uchwały w zakresie zakazu stosowania maseczek, 
wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz zakazu stosowania 
szczepionek mRNA.

2. Postanawia przekazać petycję do rozpatrzenia zgodnie z właściwością: Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów - w części 
dotyczącej podjęcia uchwały w zakresie zakazu stosowania maseczek, Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrowi Zdrowia - w 
części dotyczącej wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, Prezesowi 
Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - w części 
dotyczącej zakazu stosowania szczepionek mRNA.

3. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zarszyn, zobowiązując go 
do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/343/2022 
Rady Gminy Zarszyn 
z dnia 2 lutego 2022 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/343/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 2 lutego 2022 
r. w sprawie uznania się niewłaściwą do rozpatrzenia przez Radę Gminy Zarszyn petycję 
z dnia 21.12.2021 r. wniesioną przez Fundację im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku 
i przekazania jej według właściwości.

W dniu 21 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy Zarszyn wpłynęła petycja Fundacji im. 
Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku w interesie publicznym, uzupełniona pismem z dnia 12 
stycznia 2022 r., której przedmiotem było podjęcia przez Radę Gminy uchwały w zakresie 
zakazu stosowania maseczek, zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz zakazu 
stosowania szczepionek mRNA.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach petycja może 
być złożona w interesie publicznym. W myśl art. 2 ust. 3 w/w ustawy 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.

Według art. 7 Konstytucji RP: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w 
granicach prawa.”. Należy podkreślić, iż podstawowymi aktami prawnymi regulującym i 
obowiązki radny gminy jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Organy 
jednostek samorządu terytorialnego mogą podejmować działania w sprawie na podstawie i w 
granicach przyznanego im prawa (upoważnienia). Jeżeli organ podejmuje działanie w sprawie, 
co do której przepis prawa wyraźnie lub pośrednio nie wskazuje jego właściwości, działanie 
takie stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu. Dodać wypada, iż nie jest 
dopuszczalne domniemanie kompetencji prawodawczych. Z istoty upoważnienia wynika, że 
musi być ono wyraźne, a nie tylko pośrednio wynikające z przepisów ustawowych. Wskazywać 
też winno organ administracji publicznej właściwy do wydania danego aktu normatywnego. 
Upoważnienie ustawowe określa materię, która ma być przedmiotem regulacji w drodze aktu 
prawnego i organy kompetentne do jego wydania.

W świetle powyższego należy wskazać, iż do kompetencji rady gminy nie należy 
wprowadzanie zakazów, o jakich mowa w przedmiotowej petycji, jak również dokonywanie 
oceny badań naukowych w szczególności w zakresie wirusologii. Zgodnie natomiast z art. 6 
ust. 1-2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach: „1. Adresat petycji, który'jest niewłaściwy 
do jej rozpatrzenia, przesyłają niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia 
jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym 
równocześnie podmiot wnoszący petycję.
2. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, 
adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w ust. 1, do pozostałych 
właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.”.

Kwestia zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych uregulowana została w akcie 
wykonawczym wydanym do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 



zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.), tj. 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z 
późn. zm.).

Z kolei na podstawie art. 34 ust. 5 wyżej powołanej ustawy Minister Zdrowia wydał 
rozporządzenie z 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie 
obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku 
kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, które w sposób szczegółowy reguluje kwestie 
kwarantanny i izolacji.

Natomiast kwestie dotyczące dopuszczenia danego produktu leczniczego (w tym 
szczepionki nRNA) do obrotu reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.), która stanowi w art. 3 ust. 1, iż do obrotu 
dopuszczone są w szczególności produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu. Organem uprawnionym do wydania rzeczonego pozwolenia jest 
zgodnie z art. 3 ust. 3 powołanej ustawy - Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych

Mając powyższe na względzie postanowiono przekazać petycję do rozpatrzenia 
zgodnie z właściwością organom, które umocowane są do zajęcia się przedmiotowymi 
kwestiami, tj.: Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej i 
Radzie Ministrów - w części dotyczącej wydania zakazu stosowania maseczek, Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrowi Zdrowia - w 
części dotyczącej wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, Prezesowi 
Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - w części 
dotyczącej zakazu stosowania szczepionek mRNA.

Wobec powyższego Rada Gminy Zarszyn, postanowiła jak w uchwale.




