
DRUK NR 220 

UCHWAŁA NR 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia … lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. 

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

870 z późn. zm.) oraz art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Legnickie Pole rozpatruje negatywnie petycję Pani Teresy Garland  

z dnia 20 grudnia 2020 r. i odmawia podjęcia uchwały „w obronie prawdy, godności i 

wolności człowieka” stanowiącej treść żądania wyrażonego w petycji.  

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do 

poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały Nr 

Rady Gminy Legnickie Pole 

z dnia …. 

 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji 

 W dniu 20 grudnia 2020 r. (data wpływu do Rady Gminy: 22 grudnia 2020 r.) Pani 

Teresa Garland wniosła petycję do Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie podjęcia uchwały 

„w obronie prawdy, godności i wolności człowieka”. 

 Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018r. poz. 

870 z późn.zm.) 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. 

 Zgłoszony w petycji postulat dotyczy zniesienia przez Radę Gminy Legnickie Pole 

wszelkich istniejących na terenie gminy obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, 

szeroko rozumianej dyskryminacji sanitarnej obywateli w kontekście osób 

zaszczepionych/niezaszczepionych, noszących maseczki/nienoszących maseczek oraz 

przymusowego egzekwowania obowiązków wynikających z proponowanej do podjęcia 

uchwały. 

 Należy wskazać, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające 

w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Analizując przepisy ustawy o 

samorządzie gminnym nie sposób doszukać się przepisów mogących stanowić podstawę 

prawną uprawniającą Radę Gminy Legnickie Pole do podjęcia zaproponowanej treści 

uchwały. Nawet sam Wnioskodawca petycji nie wskazał w jej treści podstawy prawnej do 

takiego działania. Wobec powyższego Rada Gminy Legnickie Pole nie ma kompetencji do 

zniesienia obostrzeń wprowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 

trwającą pandemią koronawirusa. 

 Co najważniejsze, do Rady Gminy Legnickie Pole dotychczas nie wpływały żadne 

sygnały ze strony mieszkańców gminy dotyczące dyskryminowania czy wykluczenia ze 

względów sanitarnych lub jakichkolwiek innych. 

 Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Legnickie Pole negatywnie rozpatruje 

petycję z dnia 20 grudnia 2020 r. i odmawia podjęcia uchwały „w obronie prawdy, godności i 

wolności człowieka”. 


