
UCHWAŁA NR XLV/304//22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie  rozpatrzenia petycji 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach                 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 21 grudnia 2021 dotyczącej epidemii COVID-19 uznaje się 

ją za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Turku, którego zobowiązuje się 

do powiadomienia składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

       Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
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Uzasadnienie 

do Uchwały nr XLV/304/22 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 25 stycznia 2022 roku 
w sprawie rozpatrzenia petycji 

W dniu 21 grudnia 2021 r. do Rady Miejskiej Turku wpłynęła petycja dotycząca wezwania Rady 
Miejskiej Turku do „wydania zakazu stosowania «maseczek ochronnych» 
na terenie podległych miejscowości ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi...”, „wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej ponieważ są to 
działania surowo karane...” oraz „wydanie zakazu stosowania «szczepionek» mRNA (wszystkich 
producentów) ponieważ te szczepionki są Bronią Biologiczno-Chemiczną, a zaszczepione osoby bez 
pomocy medycznej umrą w okresie najbliższych kilku lat…”. 

Petycja była przedmiotem posiedzenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku na 
posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2022 r . Komisja stwierdziła, że petycja spełnia wymagania opisane 
w art. 4 ustawy o petycjach stawiane petycjom wnoszonym przed podmiot inny, niż osoba fizyczna, 
oraz że została ona wniesiona w interesie publicznym. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 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. 

Z analizy treści petycji wynika, iż realizacja ww. żądań w niej zawartych nie należy 
do właściwości Rady Miejskiej Turku. Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.) nie daje radzie gminy uprawnień do podejmowania działań i uchwalania aktów 
prawa miejscowego w materii wskazanej w petycji. Zapis w art. 18 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym nie stanowi samodzielnego przepisu, który pozwoliłby na podjęcie uchwały 
wyłącznie na jego podstawie. Również art. 18 ust. 2 usg nie przyznaje radzie gminy kompetencji 
do podejmowania uchwał w przedmiocie rozpatrywanej petycji. 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że rada gminy może 
podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu 
lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Ze względu na brak właściwości 
rady gminy petycję uznaje się za bezzasadną. 

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i zostanie ona doręczona podmiotowi 
wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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