
UCHWAŁA NR XXIII/212/2022 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 16 maja 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli w sprawie wydania 

zakazu stosowania maseczek ochronnych, zakazu kwarantann i izolacji oraz zakazu stosowania 

szczepionek mRNA. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 559) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 

870) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się, że wniesiona w dniu 21 grudnia 2021 r. przez Fundację im. Nikoli Tesli w Białymstoku 

petycja dotycząca podjęcia uchwały w sprawie: 

- wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, 

- wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, 

- zakazu stosowania szczepionek mRNA 

nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

W dniu 21 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn została wniesiona przez Fundację im. Nikoli 

Tesli w Białymstoku petycja dotycząca podjęcia uchwały w sprawie: 

- wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, 

- wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, 

- zakazu stosowania szczepionek mRNA. 

Podmiot wnoszący petycję wniósł o podjęcie trzech odrębnych uchwał, ale z uwagi na ujęcie tego 

żądania w jednym wniosku - petycji winna ona być rozpatrzona w całości, tj. bez podziału na trzy 

odrębne wnioski - petycje. 

W przedmiotowej sprawie stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach organem właściwym 

dla rozpatrzenia petycji jest Rada Gminy Żyrzyn. 

Czynności związane z rozpatrzeniem petycji w imieniu Rady Gminy Żyrzyn dokonała 

merytorycznie właściwa stała Komisja Rady Gminy Żyrzyn - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przechodząc do merytorycznego rozpatrzenia petycji należy wskazać, że w dniu 18 stycznia 2021 r. 

do Urzędu Gminy Żyrzyn została wniesiona petycja przez podmiot wnoszący - Koalicja 

dla Ochrony Polskiej Wsi dotycząca podjęcia uchwały w sprawie poparcia petycji - listu otwartego 

do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce 

„Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE” opublikowanego 

na stronie www.icppc.pl [...]. W wyniku rozpatrzenia tej petycji, w dniu 29 marca 2021 r. Rada 

Gminy Żyrzyn podjęła uchwałę nr XV/133//2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie 

uzupełnienia do petycji - listu otwartego skierowanego w sprawie „Alarm! STOP zabójczemu GMO 

- STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”. W uzasadnieniu tej uchwały w sposób szczegółowy 

wskazane zostały przyczyny nieuwzględnienia tej petycji. Podnoszona w tej sprawie argumentacja 

zachowuje w dalszym ciągu swoją aktualność. 

I tak, za ww. uchwałą należy wskazać, że dopuszczenie poszczególnych szczepionek do obrotu 

związane jest z decyzją Europejskiej Agencji Leków, a także specjalistycznych agend krajowych, 

które uznały, że powszechne stosowanie szczepionki jest skuteczne w zwalczaniu pandemii, 

a jednocześnie nie powoduje skutków ubocznych. Gmina Żyrzyn nie miała i nie ma jakichkolwiek 

środków organizacyjnych, ale i prawnych pozwalających na dokonywanie oceny działania 

szczepionek, a tym samym nie mogła i nie może podjąć jakichkolwiek działań ograniczających 

dostępność szczepień dla mieszkańców Gminy, dopóki szczepionki pozostają dopuszczone 

do obrotu, a szczepienia maja charakter dobrowolny. 

Odnosząc się do zakazu noszenia maseczek ochronnych należy wskazać, że podjęcie 

przedmiotowej uchwały z przyczyn formalnych nie jest i nie było możliwe. W dniu 25 marca 

2022 r. wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 

679 z późn. zm.) zmienione rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 928), które w sposób ostateczny, na chwilę 



obecną, znoszą nakazy stosowania maseczek pozostawiając jedynie ten obowiązek - do dnia 

31 maja 2022 r. - w zakresie dotyczącym budynków, w których jest prowadzona działalność 

lecznicza, oraz w aptekach. 

Mając to na uwadze należy stwierdzić, z uwagi na konstytucyjną hierarchię źródeł prawa, że 

w drodze aktu niższego rzędu jakim jest uchwała rady gminy, nie można zmienić (uchylić) aktu 

wyższego rzędu, jakim jest rozporządzenie, pomijając fakt, czy w sprawie w ogóle możliwym jest 

podjęcie aktu prawa miejscowego, czy też jedynym aktem jaki mógłby zostać podjęty w sprawie, 

nie jest uchwała, którą należy zakwalifikować jako akt kierownictwa wewnętrznego, a więc nie 

„mieszcząca się” w hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Drugim argumentem w sprawie jest konieczność wskazania na bezprzedmiotowość podjęcia 

ewentualnie takiej uchwały, w sytuacji kiedy nakaz stosowania maseczek został ograniczony 

do części budynków, a jego obowiązywanie ustalone, po zmianie rozporządzenia do 31 maja 

2022 r. 

Z tych też względów dalsze odnoszenie się do podnoszonej argumentacji uznać należy 

za niecelowe. 

Jeżeli chodzi o zakaz kwarantann i izolacji, to podobnie jak w przypadku maseczek ochronnych, 

należy wskazać, że aktem niższego rzędu nie można uchylić aktu wyższego rzędu (rozporządzenie). 

Z tych też względów petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 


