UCHWAŁA NR 289/XXXVII/2022
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie petycji w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantann
i izolacji oraz szczepionek mRNA
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Petycję Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydania zakazu stosowania
maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji oraz szczepionek mRNA, postanawia się przekazać według
właściwości Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej i Ministrowi Zdrowia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go
do:
1) przekazania petycji Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrowi Zdrowia;
2) zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o przekazaniu petycji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr 289/XXXVII/2022
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 27 stycznia 2022 r.
Uzasadnienie
Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w brzmieniu:
Na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (KSWiP) w dniach 10 i 17 stycznia 2022 r. KSWiP
zapoznała się z treścią petycji, omówiła ją i postanowiła nie rozpatrywać jej, lecz przekazać organom
właściwym do stanowienia prawa w temacie będącym przedmiotem petycji.
Działania związane z pandemią spowodowały konieczność wprowadzenia licznych zmian w prawie.
Zagadnienia prawne odnoszące się do przeciwdziałania epidemii COVID-19 zostały uregulowane przede
wszystkim w przepisach 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) wraz z późniejszymi nowelizacjami.
Przepisy te obowiązują od 8 marca 2020 r.
Rada Miasta Podkowa Leśna nie jest organem właściwym do wprowadzania zmian w powyższych aktach
prawnych, a mieszkańcy gminy są zobowiązani do stosowania przepisów powszechnie obowiązującego
prawa. Rada Miasta Podkowa Leśna nie jest także władna wydawać żadnych nakazów opisanych w petycji.
Ponadto jako radni jesteśmy dumni, że mieszkańcy Podkowy Leśnej stosują się do reżimu sanitarnego.
Wielokrotnie Urząd Miasta przekazywał mieszkańcom maseczki i środki do dezynfekcji. Samorząd
nie może działać wbrew przepisom, a petycja przedstawia treści niezgodne z przepisami dot.
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. Nie jest w interesie naszego miasta, gdzie procent
zaszczepionych mieszkańców jest jednym z najwyższych w Polsce, promować postulaty zawarte w petycji.
Wobec powyższych ustaleń postanawia się przekazać petycję wg właściwości Sejmowi Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Ministrowi Zdrowia.
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