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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazu stosowania 
kwarantann i izolacji medycznej 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2017 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków 
i Petycji, Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie 
wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej i zapoznaniu się z opinią  Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji postanawia uznać petycję za bezzasadną. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów do poinformowania wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 
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Uzasadnienie 

Dnia 21 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy w Świerczowie wpłynęła petycja Fundacji im. Nikoli Tesli  
w sprawie wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej. Petycja została przekazana 
Przewodniczącemu Rady Gminy Świerczów. Zgodnie ze Statutem Gminy Świerczów została przekazana 
dnia 22 grudnia 2021 r. Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów 
celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Przewodniczącemu Rady Gminy opinii w sprawie, której petycja 
dotyczy. 

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2021 r. rozpatrzyli petycję i uznali, że postulaty 
zawarte w petycji są bezzasadne, i że Rada Gminy Świerczów nie jest kompetentna do podjęcia działań 
wymienionych w petycji, ponieważ regulacje dotyczące podnoszonych 
w petycji kwestii zostały wydane na podstawie rozporządzenia, a co za tym idzie kwestia ta pozostaje poza 
zakresem kompetencji i zadań Rady Gminy Świerczów. 

Sporządziła: Marta Woźniak 
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