
UCHWAŁA NR 256/XL/2022 
RADY GMINY POPÓW 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm. ) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)  
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Popów uznaje, że wniesiona w dniu 20 grudnia 2021 r. petycja dotycząca podjęcia 
uchwały w kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa 
zarejestrowania pod numerem RG. 152.1.2022 nie zasługuje na uwzględnienie oraz odmawia podjęcia uchwały 
o treści proponowanej w petycji. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Popów do zawiadomienia podmiotu wnoszącego 
petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Radny 
Gminy Popów 

 
 

Henryk Wróż 
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UZASADNIENIE 

W dniu 20 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy w Popowie drogą elektroniczną na adres e-mail 
ug@gminapopow.pl wpłynęła petycja, w której wykazano, iż osoba składająca działa w interesie 
publicznym. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, 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. 

Petycja nr RG.152.1.2022 została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na 
posiedzeniu w dniu 10 lutego 2022 r. stwierdziła, że przyjęcie uchwały wyrażonej w petycji wykracza 
poza zakres działania rady gminy. 

Analizując treść obowiązujących przepisów prawa, w tym  przepisów  ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Gminy Popów nie znalazła  podstaw prawnych do takiego działania. Wobec powyższego 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała  Radzie Gminy Popów  negatywne rozpatrzenie 
petycji i odmowę przyjęcia uchwały. 

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 
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