Projekt
z dnia 17 stycznia 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie przekazania organowi właściwemu petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany obowiązujących przepisów prawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz 1371) w związku z art. 2 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Przekazać petycję Fundacji im. Nikoli Tesli reprezentowanej przez Mariusza Najdę z dnia
21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany obowiązujących przepisów prawa do Marszałka Sejmu RP
w zakresie "wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej" oraz w zakresie "wydania
zakazu stosowania szczepionek mRNA (wszystkich producentów)" oraz do Prezesa Rady Ministrów
w zakresie "wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości
(...)" i zawiadomić o tym fakcie wnoszącego petycję.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2022 r.
W dniu 21 grudnia 2021 r. do Rady Miejskiej Mikołowa wpłynęła petycja Fundacji im. Nikoli
Tesli reprezentowanej przez prezesa Mariusza Najdę w sprawie zaminy obowiazujących przepisów
prawa w zakresie:
1. wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości oraz
wydanie komunikatów w mediach i umieszczenie plakatów oraz poinformowanie wskazanych
instytucji o szkodliwości maseczek;
2. wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej;
3. wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA.
Przedmiotowa petycja została rozpoznana i zaopiniowana przez Komisję RM Nr 9 Skarg,
Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2022 r. W wyniku przeprowadzonego
postępowania wyjaśniającego komisja uznała, iż postulaty zawarte w petycji nie leżą
w kompetencjach organu uchwałodawczego gminy, w związku z czym uznała, iż petycję należy
przekazać do rozpatrzenia organowi właściwemu.
Odnosząc się do postulatów zawartych w treści petycji wskazać należy, że rada, jako organ
uchwałodawczy gminy, może działać na podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że każda
czynność, decyzja podejmowana przez radę gminy powinna mieć podstawę w przepisach prawa.
Powołując się na przepis art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi: „Do
właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile
ustawy nie stanowią inaczej” wskazać należy, że stanowi on podstawę do podjęcia uchwały przez
radę gminy tylko wówczas, gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego zezwalający na
wydanie takiej uchwały lub sprawa jest pozbawiona charakteru normatywnego, jednak pozostaje
w granicach zadań gminy. W odniesieniu do przedmiotowej petycji taki przypadek nie występuje.
Żaden przepis ustawy o samorządzie gminnym, bądź inny przepis szczególny, nie przewiduje
uprawnień rady gminy do stanowienia postulowanych przepisów, a więc podjęcie żądanych uchwał
nie mieści się w zadaniach gminy i byłoby niezgodne z obowiązującym prawem.
Należy mieć również na uwadze, że żądania Fundacji - pkt 2 i 3 - 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, natomiast pkt 1 naruszałby Rozporządznie Rady
Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W związku z tym, iż postulaty zawarte w petycji wymagają zmian obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. ustawy
o petycjach oraz w związku z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
inicjatywy ustawodawczej przysługującej posłom, Sanatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej
i Radzie Ministrów, przedmiotową petycję należy przekazać do rozpatrzenia organom właściwym Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanemu przez Marszałka Sejmu oraz Radzie
Ministrów reprezentowanej przez Prezesa Rady Ministrów.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz opinię Komisji RM nr 9 Skarg, Wniosków
i Petycji, Rada Miejska Mikołowa postanawia jak w sentencji uchwały.
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