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Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

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

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, 
stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania „szczepionek” mRNA 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) 

Rada Miejska w Jaworznie 
   uchwala, co następuje:  

§ 1  

Uznać za bezzasadną petycję wniesioną przez Fundację im. Nikoli Tesli w sprawie podjęcia przez 
Radę Miejską w Jaworznie uchwał dotyczących wydania zakazu stosowania "maseczek ochronnych", 
stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania "szczepionek" mRNA z przyczyn 
przedstawionych w uzasadnieniu uchwały. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jaworznie. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Jaworznie 
 
 

Janusz Papuga 
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Uzasadnienie 

W dniu 21 grudnia 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Jaworznie wpłynęła (przesłana pocztą 
elektroniczną), skierowana do Rady Miejskiej w Jaworznie, petycja Fundacji im. Nikoli Tesli. 

W ww. petycji Fundacja wnioskuje o podjęcie przez Radę Miejską w Jaworznie uchwał w kształcie 
zaproponowanym przez wnoszącego petycję, a mianowicie: 

- 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 z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów 
z jednoczesnym powiadomieniem instytucji (wymienione w petycji), 

- wydanie zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, 

- wydanie zakazu stosowania „szczepionek” mRNA. 

Petycja została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w 
Jaworznie. W trakcie analizy petycji na posiedzeniach, które odbyły się 4 lutego 2022 r. 
oraz 2 marca 2022 r. ustalono, co następuje: 

wskazany powyżej zakres przedmiotowy uchwał, które zgodnie z oczekiwaniem podmiotu 
wnoszącego petycję miałaby podjąć Rada Miejska w Jaworznie, zdaniem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji nie mieści się w jej kompetencjach, ani nie wynika z delegacji ustawowej zawartej 
w przepisach odrębnych. Tym samym petycja z uwagi na swą bezzasadność nie może zostać 
rozpatrzona pozytywnie. Rada Miejska w Jaworznie jako organ władzy publicznej musi przestrzegać 
z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycję w zakresie spraw będących w ich 
kompetencjach. Żądania zawarte w petycji nie leżą w zakresie kompetencji Rady. Podjęcie takiej 
uchwały wykraczałoby poza zakres zadań gminy i taka uchwała byłaby niezgodna z obowiązującym 
prawem. 

Wobec powyższego Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej w Jaworznie o uznanie petycji za 
bezzasadną. 

 

      Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

             Rady Miejskiej w Jaworznie 

          Janusz Papuga 

 

Jaworzno, 11 kwietnia 2022 r. 
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