UCHWAŁA NR XXXIX/398/2022
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia
Rady Gminy Mogilany w celu przyjęcia uchwał umożliwiających podjęcie określonych w petycji działań
ratowniczych
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 z późn.zm.) i art. 2 ust. 3, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Gminy Mogilany
uchwala co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany w sprawie petycji
z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy Mogilany w celu przyjęcia
przez Radę Gminy Mogilany uchwał umożliwiających podjęcie określonych w petycji działań ratowniczych, Rada
Gminy Mogilany rozpatruje petycję negatywnie z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej
rozpatrzenia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Staszczak
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UZASADNIENIE
W dniu 22 grudnia 2021r. do Rady Gminy Mogilany wpłynęła drogą elektroniczną petycja o treści (cyt.):
„Na podstawie Konstytucyjnych i Ustawowych uprawnień, które Fundacja im. Nikoli Tesli posiada jako
Organizacja NGO oraz Konstytucyjnych uprawnień Samorządów
- Trybunał Konstytucyjny - Miejsce w hierarchii źródeł prawa: Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa
powszechnie obowiązującego: Najwyżej stoi Konstytucja, następnie Ratyfikowane umowy międzynarodowe,
następnie Ustawy oraz Akty prawa miejscowego (Uchwały Samorządów). Najniżej w hierarchii znajduje się
Rozporządzenie Ministra, które musi wynikać z ustawy. Rozporządzenie nie może stać w sprzeczności z Ustawą
ani z Konstytucją.
-Art. 94. Konstytucji. Akty prawa miejscowego jako źródło prawa. Organy samorządu terytorialnego oraz
terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie,
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb
wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.
- W związku z tymi przepisami– Samorządy (Radni) mogą uchwalać własne uchwały (akty prawa
miejscowego) np. w sytuacjach kryzysowych gdzie zagrożone jest życie i zdrowie ludzi (Stan Kryzysowy obostrzenia sanitarne w czasie epidemii) – lub odwoływać (unieważniać) rozporządzenia Ministra Zdrowia na
ich terenie, a zwłaszcza te które narażają zdrowie i życie ludzi lub są karalne – co reguluje Kodeks Karny.
W związku z powyższym Fundacja wnosi o Nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w
Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia następujących Uchwał umożliwiających
podjęcie działań ratowniczych:
1.

Wydanie zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych miejscowości ponieważ
stanowią poważne zagrożenie dla życia zdrowia ludzi oraz wydanie komunikatów w Mediach o
szkodliwości maseczek (Strona Urzędu Miasta, TVP, Prasa Internet) z jednoczesnym umieszczeniem w
widocznych miejscach plakatów (tablice ogłoszeń) z jednoczesnym powiadomieniem - Kuratoria,
Szkoły, Szpitale, Przychodnie Lecznicze, Urzędy, Pracodawcy, Markety, Policję, Sądy, Sanepid, Urząd
Wojewódzki itp.)

2.

Wydanie zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej ponieważ są to działania surowo karane
(pozbawianie ludzi wolności – bez wyroku sądowego) i traktowane przez Ustawę polski Kodeks Karny
jako „zbrodnie”.

3.

Wydanie 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.”.

Przedmiotowa petycja została rozpatrzona na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2022r. r. przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji.
Komisja w ramach swoich uprawnień przewidzianych przepisami Statutu Gminy Mogilany – po wnikliwej
analizie powyższego pisma rozpatrzyła petycję negatywnie.
Z treści art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870, dalej ustawa o
petycjach) wynika, że 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.
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Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn.zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) do właściwości rady gminy należą wszystkie
sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Natomiast zgodnie z art. 6 ust.
1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że przyjęcie uchwały w brzmieniu przedstawionym w petycji nie
mieści się w zakresie kompetencji rady gminy, która jako organ władzy publicznej działa na podstawie i w
granicach prawa co oznacza, że może podejmować tylko te działania, do których posiada udzielone wprost
upoważnienie przez przepisy prawa.
Kwestie podnoszone w przedmiotowej petycji, wzywające do podjęcia uchwał zakazujących stosowania
maseczek, odbywania kwarantanny i izolacji domowej oraz stosowania szczepionek mRNA nie zaliczają się do
kategorii spraw publicznych rozstrzyganych przez Radę Gminy. Samorząd Gminy Mogilany nie posiada
kompetencji do wprowadzania wskazanych petycją zakazów, jak również nie jest kompetentny do wykonywania
ocen badań naukowych w zakresie wirusologii, szczególnie w czasie, gdy pandemia się nasila i codziennie
rejestrowanych jest kilkadziesiąt zgonów naszych obywateli.
Zakres żądań zawartych w petycji pozostaje ponad wszelką wątpliwość w zakresie uprawnień prawodawczych
Sejmu, Senatu, Rządu i Prezydenta RP i jest poza zasięgiem Rady Gminy Mogilany.
Odnosząc się do kwestii szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, których biorcami są także mieszkańcy
gminy Mogilany, należy zaznaczyć, że w świetle przepisu art. 47 Konstytucji RP każdy ma swoje konstytucyjne
prawo do decydowania o własnym życiu oraz na podstawie art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn.zm.), pacjent ma prawo do wyrażenia
zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
Szczepionka przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest szczepionką dobrowolną, co oznacza, iż jest podawana tylko
osobom, które wyraziły zgodę na jej przyjęcie.
Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Mogilany rozpatruje negatywnie petycję z dnia 22 grudnia 2021 r. w
sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy Mogilany w celu przyjęcia przez Radę Gminy
Mogilany uchwał umożliwiających podjęcie określonych w petycji działań ratowniczych polegających na:
1) wydaniu zakazu stosowania maseczek ochronnych,
2) wydaniu zakazu stosowania kwarantanny i izolacji domowej.
3) wydaniu zakazu stosowania szczepionek przeciwko covid-19 na terenie miejscowości w Gminie
Mogilany.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Staszczak
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