
UCHWAŁA NR XXV/221/21 
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 21 grudnia 2020r. złożonej przez Panią Teresę Garland dotyczącej 
wezwania Rady Gminy i Miasta Odolanów do podjęcia uchwały o obronie prawdy, godności i wolności 
człowieka. 

§ 2. Ustala się odpowiedź na petycję, w brzmieniu zawartym w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów do powiadomienia wnoszącego 
petycję o sposobie jej rozpatrzenia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Janusz Szustkiewicz 
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Uzasadnienie

W dniu 21 grudnia 2021 r. do Rady Gminy i Miasta Odolanów wpłynęła petycja której przedmiotem był
wniosek o podjęcie przez Radę Gminy i Miasta Odolanów uchwały „w obronie prawdy, godności
i wolności człowieka” o treści określonej w petycji. Uzasadnieniem dla podjęcia w/w uchwały zgodnie
z treścią petycji ma być ochrona obywateli RP i ich majątków wobec tych, którzy działają na szkodę narodu
polskiego. W związku z nieodpowiednimi w opinii składającego petycję działania rządu RP, zadaniem
właściwej rady ma być podjęcie kroków przeciwdziałających takiego typu działaniom polegającym na
podjęciu stosownej uchwały. Uchwała ma być podjęta w trybie pilnym. Dalej zgodnie z treścią
proponowanej uchwały rada gminy ma dokonać zniesienia na swoim terytorium wszelkich obostrzeń
i zakazów związanych z wprowadzeniem na terytorium RP stanu epidemii i jednocześnie postanowić
o zniesieniu tych zakazów na przyszłość. Dalej rada ma poinformować obywateli o tym, że wszelka
dyskryminacja sanitarna obywateli jest na terenie gminy zabroniona. Mocą przedłożonego w petycji
projektu uchwały ma być zagwarantowany bezwarunkowy dostęp do ogólnych dóbr publicznych. Sankcją
zaś wyrażoną w uchwale ma być m.in. zawieszenie, zamknięcie łącznie z ewentualną nacjonalizacją
podmiotów nie stosujących się do uchwały. Petycja była przedmiotem dwóch posiedzeń komisji stałej
Skarg, Wniosków oraz Petycji Rady Gminy i Miasta Odolanów, które odbyły się w dniach 20 stycznia
2021 r. oraz 1 lutego 2021 r.

Petycja spełnia warunki formalne określone w przepisach prawa. Odnosząc się do zawartości petycji
należy wskazać, że rada gminy może działać wyłącznie na podstawie przepisów prawa i tylko w tym
zakresie w jakim została do tego uprawniona. Poruszaną w petycji tematykę regulują przy tym przepisy
znajdujące się w wielu ustawach, łącznie z Konstytucją RP, są to m.in.: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1398 z późn. zm. – dalej śop) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. – dalej usg), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.), oraz ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.). Analiza
zapisów tych ustaw, łącznie z ogólnymi normami Konstytucji daje wniosek taki, że rada gminy w ogóle
nie jest uprawniona do podjęcia uchwały o treści określonej w petycji. Rada gminy m.in. nie może
wydawać przepisów nacjonalizujących majątek prywatny, zakazujących określonej działalności
gospodarczej, albo statuować przepisów określonych w ustawach i rozporządzeniach odnoszących się do
stanu epidemii. Już z uwagi na powyższą okoliczność petycja nie mogła zostać uwzględniona.

Z tego też względu petycja została rozpatrzona, jednakże z uwagi na brak podstaw prawnych do podjęcia
uchwały przez radę gminy w tego typu sprawach - rada postanowiła nie uwzględnić petycji.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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