UCHWAŁA NR XXXVIII.331.2022
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję z dnia 21 grudnia 2021 r. złożoną przez Fundację im. Nikoli
Tesli, dotyczącą zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy i wydania zakazu stosowania
„maseczek ochronnych”, kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA
(wszystkich producentów).
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do zawiadomienia
podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki
Przemysław
Paweł Wojda
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UZASADNIENIE
W dniu 21 grudnia 2021 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynęło pismo złożone
przez Fundację im. Nikoli Tesli dotyczące zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy i
wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, kwarantann i izolacji medycznej oraz zakazu
stosowania szczepionek mRNA (wszystkich producentów).
Ze względu na treść pismo zostało zakwalifikowane jako petycja w rozumieniu ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870). W związku z powyższym sprawa
została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.
Na posiedzeniu Komisji w dniu 25 stycznia 2022 r. członkowie Komisji jednogłośnie
opowiedzieli się za rekomendowaniem Radzie Gminy odrzucenia petycji w związku
z brakiem możliwości realizacji żądań zawartych w petycji.
Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2021 r., poz. 1372 ze zm.) i § 16 ust. 2 Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki uchwalonego uchwałą
Nr XII.107.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2019 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 12446) sesja nadzwyczajna może zostać zwołana
na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady. W związku z powyższym
stwierdzić należy, że Fundacja im. Nikoli Tesli nie jest uprawniona do wnioskowania
o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i żądanie to nie może zostać zrealizowane.
Ponadto należy zaznaczyć, że art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym określa
kompetencje rad gmin. W przepisach tych rady gmin nie otrzymały delegacji do wydawania zakazu
stosowania „maseczek ochronnych”, kwarantann i izolacji medycznej oraz zakazu stosowania
szczepionek mRNA, a co za tym idzie do zmieniania ustaw i rozporządzeń administracji rządowej.
Należy też zauważyć, że szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mają charakter
dobrowolny. Wszystkie dostępne szczepionki zostały najpierw pozytywnie zaopiniowane przez
Europejską Agencję Leków (EMA), a następnie dopuszczone do obrotu przez Komisję
Europejską, która prowadziła konsultacje w tej sprawie z państwami członkowskimi,
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.
Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz.
870) sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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