
UCHWAŁA NR XXXIX/264/2022 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 3 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji  zarejestrowanej pod Nr OR.152.7.2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.), oraz art.9 ust.2 i art.13 ust.1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) uchwala sie, co następuje: 

§ 1. 1 Po rozpatrzeniu petycji z dnia 21.12.2021 r. złożonej przez  Fundację im. Nikoli Tesli w sprawie  
zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań 
ratowniczych związane z COVID -19 , zarejestrowanej pod Nr OR.152.7.2021 i po zapoznaniu  sie z opinią 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Rada Gminy Turawa postanawia rozpatrzyć petycję  negatywnie. 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Turawa  stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Turawa do poinformowania wnoszących petycję 
o sposobie jej załatwienia i przesłanie uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/264/2022 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 3 marca 2022 r. 

Uzasadnienie  

Do Rady Gminy Turawa w dniu 21 grudnia 2021 roku wpłynęła petycja Fundacji im. Nikoli Tesli 
w sprawie wydania zakazu stasowania maseczek ochronnych ze względu na zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi oraz podawania komunikatów w mediach o szkodliwości noszenia maseczek. 
Ponadto w dniu 12 stycznia 2022 roku wpłynęło uzupełnienie do przedmiotowej petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 21.02.2022 r. zapoznała się z petycją 
i wyraziła swoje stanowisko  oraz przygotowała projekt uchwały Rady Gminy Turawa wraz 
z uzasadnieniem. 

Komisja przeanalizowała kolejno wszystkie postulaty wymienione w petycji oraz zawarte 
w nich żądania, uznając argumenty Fundacji im. Nikoli Tesli za  niezasadne. 

Uzasadniając swoje stanowisko Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaznaczyła, że organy władzy 
publicznej działają wyłącznie w granicach prawa co oznacza, że mogą podejmować tylko te działania, na 
które prawo wprost  zezwala. Rada Gminy może podejmować swoje uchwały tylko w zakresie zadań gminy, 
w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych organów. 

Do zadań własnych gminy należy „ochrona zdrowia”,co określone zostało w ustawie 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) 
ale zdaniem komisji  kwestie poruszone w petycji nie mieszczą się w zakresie kompetencji organów gminy. 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Turawa Komisja rekomenduje 
zachęcanie mieszkańców do noszenia maseczek, a tym samym do zmniejszenia transmisji wirusa 
poprzez obowiązkowe zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych. 

Natomiast kwestia szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2 jest sprawą indywidualną każdego 
mieszkańca, tym bardziej, że są to  szczepienia dobrowolne i darmowe. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Gminy Turawa negatywne rozpatrzenie petycji 
nr OR.152.7.2021 . 

Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 

Radni Rady Gminy Turawa w głosowaniu jawnym rozpatrzyli   petycję  negatywnie. 

W odpowiedzi  na petycję  poparto stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji wskazując, że Rada 
Gminy nie jest organem uprawnionym do wydawania zakazów noszenia maseczek, szczepień, czy 
stosowania kwarantanny.
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