
UCHWAŁA NR XLI/244/2022 

RADY GMINY BOROWIE 

z dnia 25 lutego 2022 roku 

  

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie 

działań ratowniczych 

 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.) w związku z art. 6 ust. 1 art. 9 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 Borowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

 

Po rozpatrzeniu Petycji Fundacji  im. Nikoli Tesli reprezentowanej przez P. Mariusza Najdę 

dotyczącej uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych poprzez:  

 wydanie zakazu stosowania: „maseczek ochronnych” oraz wydanie komunikatów w mediach 

o szkodliwości maseczek,  

 wydanie zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, 

 wydanie zakazu stosowania „szczepionek” mRNA 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, 

Rada Gminy Borowie przekazuje ją do rozpatrzenia przez Prezesa Rady Ministrów zgodnie 

z właściwością. 

§ 2 

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Borowie, zobowiązując go do 

powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia oraz do przekazania zgodnie 

z właściwością. 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    Przewodnicząca Rady Gminy  

Alicja Szaniawska   

 

  



Uzasadnienie 

 W dniu 21 grudnia 2021 r. do Rady Gminy Borowie wpłynęła petycja Fundacji  im. Nikoli 

Tesli reprezentowanej przez P. Mariusza Najdę dotycząca uchwalenia uchwał umożliwiających 

podjęcie działań ratowniczych, która została uzupełniona dnia 22 grudnia 2021 r.  

 Przewodniczący Rady Gminy Borowie przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Gminy opinii w sprawie, 

której petycja dotyczy. 

 Komisja na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2022 r. rozpatrzyła powyższą petycję. W wyniku 

dokonanej analizy i przedłożonych wyjaśnień Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, co 

następujące: 

 Podnoszone w petycji postulaty o podjęcie uchwał umożliwiających podjęcie działań 

ratowniczych poprzez:  

 wydanie zakazu stosowania: „maseczek ochronnych” oraz wydanie komunikatów w mediach 

o szkodliwości maseczek,  

 wydanie zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, 

 wydanie zakazu stosowania „szczepionek” mRNA 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 

– nie mieszczą się w kompetencji Rady Gminy Borowie, których zadania określa ustawa z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.). Petycja obejmuje 

żądanie podjęcia działań przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego nie należy do kompetencji 

samorządu gminnego i należy przekazać ją zgodnie z właściwością do Prezesa Rady Ministrów. 

 Kwestie obowiązku stosowania maseczek oraz kwarantann i izolacji medycznej reguluje 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 

861). 

 W związku z powyższym, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o petycjach, wniesiona petycja 

w  opisanej wyżej części przekazana zostaje zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez właściwe 

organy posiadające uprawnienia do wydawania regulacji prawnych oraz podjęcia stosownych 

działań. 

 Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Borowie w pełni podziela stanowisko 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji.  

 


