
UCHWAŁA NR XXIX/277/2022 
RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o Nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce 
w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia Uchwał umożliwiających podjęcie działań 

ratowniczych 

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

§ 1. 1. Rada Gminy Lubsza rozpatruje negatywnie petycję z dnia 22.12.2021 r. Fundacji im. Nikoli Tesli 
o Nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu 
Kryzysowego w celu uchwalenia Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych mających na celu: 

1) wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych miejscowości; 

2) wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej; 

3) wydania zakazu stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów). 

2. Podstawą do negatywnego rozpatrzenia petycji jest wynik wnikliwej  analizy petycji przeprowadzonej przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która dała podstawę Radzie Gminy Lubsza do  stwierdzenia, że działa ona na 
podstawie uchwalonego prawa i w określonych granicach i do kompetencji Rady Gminy nie należą: 

1) decyzje dotyczące zakazu stosowania ochronnych maseczek; 

2) decyzje w przedmiocie stosowania kwarantanny oraz izolacji medycznej; 

3) decyzje  w sprawie  prowadzenia oraz zaprzestania szczepień. 

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu 
art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lubsza zobowiązując go do przesłania 
podmiotowi wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza 

 
 

Wojciech Jagiełłowicz 
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