
UCHWAŁA NR XXXIV/744/2022 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 10 marca 2022 r. 

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwał w sprawie zakazu stosowania 
maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji oraz szczepionek mRNA 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Odrzucić petycję w sprawie podjęcia uchwał w sprawie zakazu stosowania maseczek ochronnych, 
kwarantann i izolacji oraz szczepionek mRNA, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osoby składającej petycję 
o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

 
 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/744/2022 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 10 marca 2022 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Korespondencją z dnia 21 grudnia 2021 r. przedstawiciel Fundacji im. Nikoli Tesli złożył do Rady Miasta 
Gliwice petycję, w której domaga się "wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych", "wydania zakazu 
stosowania kwarantann i izolacji medycznej" oraz "wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA". 
Wystąpienie zostało przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), celem 
przeprowadzenia czynności wyjaśniających. 

Komisja zapoznała się z petycją na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2022 r., na którym zdecydowała 
wystąpić do radcy prawnego z pytaniem, czy Rada Miasta posiada kompetencje do rozpatrzenia petycji. 
W uzyskanej odpowiedzi wskazano, że Rada Miasta nie ma ustawowych kompetencji do podejmowania 
rozstrzygnięć w zakresie oczekiwanym przez składającego petycję, tj. uchylenia aktów prawnych Ministra 
Zdrowia obowiązujących na terenie Gliwic, jak również do zakazania stosowania na terenie miasta wskazanych 
w petycji szczepionek oraz kwarantann i izolacji. Są to kwestie uregulowane aktami prawnymi wydawanymi 
przez organy administracji rządowej. Jednocześnie nie ma tu zastosowania art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach, 
ponieważ adresatem wystąpienia jest Rada Miasta Gliwice i to od niej podmiot składający petycję domaga się 
działania uchwałodawczego. 

W związku z powyższym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miasta odrzucenie 
przedmiotowej petycji. 
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