
UCHWAŁA NR XXV/189/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.), Rada Gminy Rozdrażew 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” , dotyczącej 
zniesienia na terenie Gminy Rozdrażew obostrzeń związanych  z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się 
epidemii wirusa SARS-CoV-2, jako dyskryminujących obywateli, Rada Gminy Rozdrażew uznaje petycję za 
nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i nie uwzględnia petycji. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/189/2021 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 21 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Rozdrażew wpłynęła petycja Pani Teresy Garland, 
działającej w imieniu „Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego” złożona w interesie publicznym, której autorka domaga się podjęcia przez Radę Gminy 
Rozdrażew uchwały, której treścią byłoby  „zniesienie na terenie naszej gminy wszelkich wprowadzonych 
obostrzeń związanych z tzw. „pandemią” korona wirusa i zakaz realizowania dalszych obostrzeń 
zakazujących ludziom pracować.” Ponadto postulowana uchwała miałaby m.in. stwierdzać, że: „wszelka 
dyskryminacja sanitarna obywateli, w tym ze względu na: zaszczepionych i niezaszczepionych, na noszących 
maseczki i  nie noszących maseczek, na płacących gotówką i płacących kartami płatniczymi czyli 
bezgotówkowo itp. jest na terenie naszej gminy zabroniona i będzie karalna.(…) W przypadku 
nieprzestrzegania tej uchwały przez wyżej wymienione czy inne podmioty, rozważymy zawieszenie ich 
działalności poprzez przymusowe ich zamknięcie, przejęcie nad nimi zarządu lub nacjonalizację opornych 
podmiotów, gdyż przyrodzone, niezbywalne, naturalne prawa człowieka: do życia, do wolności i do 
własności, są prawami najwyższej rangi i nie mogą być przez nikogo, pod żadnym pozorem łamane. 
Wszelkie inne prawa stanowione przez Rząd, Sejm, Senat są prawami niższej rangi i nie mogą być 
egzekwowane gdy są sprzeczne z naturalnymi przyrodzonymi prawami człowieka zagwarantowanymi nam 
w Konstytucji i w Deklaracji ONZ.” 

Zgodnie ze Statutem Rady Gminy Rozdrażew w dniu 12 stycznia 2021 r. petycja trafiła pod obrady 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Gminy opinii w sprawie, 
której petycja dotyczy. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja uznała, co następuje. 

Uchwała Rady Gminy nie może  znosić  na terenie gminy wprowadzonych   przez Rząd ustawami 
obostrzeń związanych z pandemią koronowirusa. W tym  przypadku byłaby  ona  bezpodstawa i niezgodna 
z prawem. Na terenie gminy nie dostrzega się dyskryminacji obywateli ze względu na:  zaszczepionych,  
niezaszczepionych, na noszących maseczki i nie noszących  itp. Mieszkańcy  gminy posiadają  dostęp do 
służby zdrowia, szkolnictwa  w możliwy obecnie sposób z uwagi na zaistniałą sytuację spowodowaną 
pandemią. Za całkowicie niedopuszczalne Komisja uznaje zawarcie w uchwale rady gminy groźby 
zawieszenia działalności podmiotów publicznych i prywatnych i egzekwowanie powyższego przez służby 
gminne. 

W tym stanie rzeczy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozdrażew, nie rekomenduje 
podejmowania przez Radę Gminy uchwały o treści proponowanej w petycji Pani Teresy Garland jako 
niedopuszczalnej, niezgodnej z powszechnie obowiązującym prawem, obejmującej materię znajdującą się 
poza kompetencjami rady gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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