UCHWAŁA NR 37.300.2022
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH
z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 21 grudnia 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Krzepicach
uchwala:
§ 1. 1. Nie uwzględnić petycji z dnia 21 grudnia 2021 roku skierowanej do Przewodniczących Rad
Miejskich i Gminnych w Polsce o nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych
w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających
podjęcie działań ratowniczych w zakresie: wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na
terenie podległych miejscowości z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów
(tablica ogłoszeń) i powiadomieniem służb i instytucji o szkodliwości maseczek; wydania zakazu
stosowania kwarantanny i izolacji medycznej; wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA
(wszystkich producentów).
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania składającego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Mateusz Kluba
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Uzasadnienie
W dniu 21.12.2021 r. wpłynęła za pośrednictwem poczty elektronicznej do Urzędu Miejskiego
w Krzepicach petycja skierowana do Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych w Polsce
o Nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia
stanu kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych
w zakresie:
- wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości oraz
wydania komunikatów w mediach z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach
plakatów (tablice ogłoszeń) i powiadomieniem służb i instytucji o szkodliwości maseczek,
- wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej,
- wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA (wszystkich producentów).
Przedmiotowa petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej
Komisją, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja na posiedzeniu w dniu
27.01.2022 r. dokonała analizy złożonej petycji i oceny jej zasadności, a następnie przygotowała
i zatwierdziła treść projektu uchwały w sprawie jej rozpatrzenia.
Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, opinią radcy prawnego, dokonała
następujących ustaleń:
Podmiot składający petycję w dniu 21.12.2021 r., skierowaną do Przewodniczących Rad
Miejskich i Gminnych w Polsce, wnosi o nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich
i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego, w celu uchwalenia uchwał
umożliwiających podjęcie działań ratowniczych w zakresie:
- wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości,
ponieważ stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz wydania komunikatów w mediach
z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów (tablice ogłoszeń)
i powiadomieniem służb i instytucji (Kuratoria, Szkoły, Szpitale, Przychodnie Lecznicze, Urzędy,
Pracodawcy, Markety, Policję, Sądy, Sanepid, Urząd Wojewódzki itp.) o szkodliwości maseczek,
- wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej, ponieważ są to działania surowo
karane (pozbawienie ludzi wolności - bez wyroku sądowego) i traktowane przez Ustawę polski
Kodeks Karny jako "zbrodnie". Art. 118 A § 2 (Udział w masowym zamachu) Art.
189 (Pozbawienie człowieka wolności). Art. 8 kk Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie;
występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.
- wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA (wszystkich producentów), ponieważ te
szczepionki są Bronią Biologiczno-Chemiczną, a zaszczepione osoby bez pomocy medycznej umrą
w okresie najbliższych kilku lat (wg Ministerstwa Zdrowia zostało zaszczepionych ok. 20 000
000 Polaków) oraz Podjęcia "Działań Ratowniczych" mających na celu objęcia szczególną opieką
medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia a także wydanie
specjalnych komunikatów w tej sprawie w Mediach.
Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy działają na podstawie i w granicach prawa. Rada
gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach
publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów
(art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 735 ze
zm.). Organ władzy publicznej działa wyłącznie w ramach i granicach prawa, co oznacza, że mogą
one podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im zezwala.
Postulaty zawarte w petycji nie mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji organów gmin.
Ponadto żądania podmiotu składającego petycję naruszałyby przepisy obowiązującej ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (pkt 2 i 3), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie
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ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (pkt 1).
W ocenie Komisji wszelkie żądania określonego działania przez Radę Miejską nie mieszczą się
w jej prawnych uprawnieniach.
Ustawa o petycjach w art. 6 nakłada na adresata petycji obowiązek zbadania właściwości
miejscowej i rzeczowej kierowanego żądania, wynikających z powierzonych mu przez
ustawodawcę zadań i kompetencji (art. 2 ust. 3). Badanie właściwości polega na ustaleniu czy
zakres zadań lub kompetencji przypisanych adresatowi petycji na podstawie ustaw lub innych
aktów wykonawczych obejmuje sprawy będące przedmiotem żądania. Wówczas jeśli przedmiot
petycji mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata jest on podmiotem właściwym do
rozpatrzenia petycji (art.7 ust. 2).
Zgodnie z art. 118 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej inicjatywa ustawodawcza
przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów oraz grupie co
najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
W związku z powyższym w zakresie zmian przepisów ustawy kompetencje przejmuje Prezes
Rady Ministrów (art. 148 Konstytucji RP) oraz Marszałek Sejmu RP (art. 10 ust. 1 pkt 8b
Regulaminu Sejmu RP).
W związku z powyższym przedmiot postulowanych do podjęcia uchwał nie mieści się
w zakresie kompetencji Rady Miejskiej w Krzepicach.
Mając na uwadze przedstawione fakty Komisja wnosi o nieuwzględnienie petycji przez Radę
Miejską w Krzepicach.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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