
 

Uchwała Nr XXXVIII/286/2022 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 23 lutego 2022r. 

 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania zakazu stosowania „maseczek 

ochronnych”, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz 

wydania zakazu stosowania „szczepionek” mRNA. 

 

 

  

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. 9 ust. 2 ustawy z dnia                    

11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870 ze zm.), Rada Miejska w Mordach 

uchwala,  co następuje: 

 

 

        §1 

 

Petycję Fundacji im. Nikoli Tesli uznaje się za niezasadną. 

 

§2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mordach do poinformowania wnoszących 

petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                                                /-/ Katarzyna Kotowska 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/286/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia                       

23 lutego 2022 r. 

 

  

W dniu 21 grudnia 2021 r. Fundacja im. Nikoli Tesli złożyła petycję wnosząc                        

o wydanie zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, wydanie zakazu stosowania 

kwarantann i izolacji medycznej oraz wydanie zakazu stosowania szczepionek mRNA. 

Na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, 

że Rada Miejska w Mordach nie ma kompetencji do podjęcia uchwał we wnioskowanym 

zakresie. 

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

przedmiotem petycji może być żądanie, które mieści się w zakresie zadań i kompetencji 

adresata petycji. Zakres właściwości rady gminy określa m.in. art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy                        

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.). Art. 18 ust. 2 pkt 15 w/w 

ustawy wskazuje, że kompetencją rady gminy jest „stanowienie w innych sprawach 

zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy”. Ta ogólna norma kompetencyjna, nie 

może jednak stanowić samoistnej podstawy do podjęcia uchwały przez radę, gdyż 

uprawnienie do podjęcia uchwały musi wynikać z przepisu szczególnego. W obecnym stanie 

prawnym, podjęcie uchwał w sprawie wnioskowanych zakazów, pozostaje poza 

kompetencjami rady gminy. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Mordach uznaje petycję za niezasadną. 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej  

                                                                                                       /-/ Katarzyna Kotowska 


