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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwołania posiedzeń rad miejskich w celu uchwalenia uchwał 
umożliwiających podjęcia działań ratowniczych w obliczu zaistnienia stanu kryzysu 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. - o Petycjach  (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z treścią petycji dotyczacej zwołania posiedzeń rad miejskich w celu uchwalenia 
uchwał umożliwiających podjęcia działań ratowniczych w obliczu zaistnienia stanu kryzysu, Rada Miejska 
w Głuchołazach postanawia odmówić uwzględnienia petycji, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiazując go do 
zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.                              

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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       W dniu 21 grudnia 2021r. do Rady Miejskiej w Głuchołazach  wpłynęła petycja Fundacji im. 
Nikoli Tesli, której autor domaga się podjęcia przez Radę Miejską uchwały, której treścią byłoby: 
„-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, TVP, prasa, internet) z jednoczesnym umieszczeniem w 
widocznych miejscach plakatów (tablice ogłoszeń) i powiadomieniem -kuratoria, szkoły, szpitale, 
przychodnie lecznicze, urzędy, pracodawcy, markety, policja, sądy, sanepid, urząd wojewódzki itp., 
- wydanie zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, ponieważ są to działania surowo 
karane i przez ustawę Polski Kodeks Karny jako „zabronione”, 
- 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 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 ze Statutem Rady Miejskiej w dniu 08.03.2022 petycja trafiła pod obrady Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Miejskiej opinii w sprawie, 
której petycja dotyczy. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja uznała, co następuje. 
Organy stanowiące samorządu terytorialnego działają na podstawie i w granicach prawa. 
Uchwała Rady Miejskiej nie może znosić na terenie gminy wprowadzonych ustawami obostrzeń 
związanych z pandemią koronowirusa. W tym przypadku byłaby ona bezpodstawna i niezgodna z 
prawem. Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 są dobrowolne, wobec czego każdy 
mieszkaniec może swobodnie decydować, czy podda się szczepieniu. Opinie zarówno o 
bezpiecznych jak i niebezpiecznych szczepieniach dostępne są na serwisach i portalach 
publicznych. Mieszkańcy gminy zarówno osoby zaszczepione, jak i niezaszczepione posiadają 
dostęp do ochrony zdrowia, a zatem posiadają zapewnioną opiekę medyczną w celu ochrony 
zdrowia i życia. W tym stanie rzeczy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w 
Głuchołazach, nie rekomenduje podejmowania przez Radę Miejską uchwały o treści proponowanej 
w petycji Fundacji im. Nikoli Tesli jako niedopuszczalnej, niezgodnej z powszechnie 
obowiązującym prawem, obejmującej materię znajdującą się poza kompetencjami Rady Miejskiej. 
Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Miejska w pełni podziela stanowisko Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji. W związku z 
powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji za niezasługującą na 
pozytywne rozpatrzenie oraz nieuwzględnienie postulatów zgłoszonych w treści w/w petycji.  
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