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w sprawie negatywncgo rozpatrzenia petycji w sprawie podjgcia uchwal w sprawie zakazu stosowania
maseczek ochronnych, kwarantann i izolacjl oraz szczepionek mRNA

z dnia .................... 2022 r.

Na podstawie art.9ust.2 ustawy zdnia ll lipca 2014 r. opctycjach (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 870),
art. I8 ust. 2 pkt I5 oraz art. 18b ustawy zdnia 8 marca I990 r. o samorzzgdzie gminnym (Dz. U. z2021 r.
poz. I372 z péin. zm.) na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwicc
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Odrzucié petycjq w sprawie podjcpcia uchwal w sprawie zakazu stosowania maseczek ochronnych,
kwarantann i izolacji oraz szczepionek mRNA, z przyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym zalqcznik
do niniejszej uchwaiy.

§2. Zobowiqzaé Pxzewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osoby skiadajqcej petycjg
0 sposobie rozpatrzenia petycji.

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.

i ’r;z¢‘W(u.'$r'1!(! ‘-1510,! F\W'I‘|i£ji
Skail. é--*"."1H~' ?- 0‘ F‘i'1\5/Cli ¢

P ..wvl V\1r0blevvs-lsi
0 8. MAR. 2022

\MKnz ‘Sm - ‘ KI
VD I I .

Id:’AEE3BO-46-96D3-4E78-B3B9-l lC3C65AA7lF. Prqiekl Stronn l



Zahqcznik do uchwa%y Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice

z dnia.................. .2022 r.

Uzasaclnienie

Zgodnie zart. 9 ust. 2 ustawy opetycjach, petycja zloiona do organu stanowiqcego jednostki samorzqdu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednoczeénie, zgodnie z an. 18b ustawy o samorzqdzie
gmirmym, Rada Miasta rozpatruje skargi na dzialania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wnioski i petycje Skhldane przez obywatcli. W tym celu powowje Komisjo Skarg, Wnioskow i Pctycji.

Korespondencjq z dnia 21 grudnia 2021 r. przedstawiciel Fundacji im. Nikoli Tesli zlozyl do Rady Miasta
Gliwice petycjq, w ktorej domaga sin; "wydania zakazu stosowania maseozek ochronnych“, "wydania zakazu
stosowania kwarantann iizolacji medycznej" oraz "wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA".
Wystqpienie zostaio przekazane do Komisji Skarg, Wnioskow iPetycji (dalej zamiermie: Komisja), celem
przeprowadzenia czynnoéci wyjaéniajqcych.

Komisja zapoznaia sig zpetycjq na posiedzeniu wdniu 24 stycznia 2022 r., na ktorym zdecydowala
wystqpié do radcy prawnego zpytaniem, czy Rada Miasta posiada kompetencje do rozpatrzenia petycji.
Wuzyskanej odpowiedzi wskazano, ze Rada Miasta nie ma ustawowych kompetencji do podejmowania
rozstrzygniqé wzakresie oczekiwanym przez skladajqcego petycjo, tj. uchylenia aktow prawnych Ministra
Zdrowia obowiqzujqcych na terenie Gliwic, jak rowniez do zakazania stosowania na terenie miasta wskazanych
w petycji szczepionek oraz kwarantann i izolacji. Sq to kwestie uregulowane aktami prawnymi wydawanymi
przez organy administracji rzqdowej. Jednoczeénie nie ma tu zastosowania art. 6 ust. I ustawy 0 petycjach,
poniewaz adresatem wystqpienia jest Rada Miasta Gliwice i to od niej podmiot skiadajqcy petycjo domaga sio
dziaiania uchwaiodawczego.

W zwiqzku zpowyzszym, Komisja Skarg, Wnioskow iPetycji rekomenduje Radzie Miasta odrzucenie
przedmiotowcj pctycji.
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