
UCHWAŁA NR LXIII/539/22 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2021 r. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie 
gminnym (Dz.  U. z   2021   r., poz.   1372 i   1834) oraz art.  9  ust.  2 
i  art.  10  ust.  1  ustawy z   dnia 11   lipca 2014   r. o   petycjach (Dz.  U. 
z 2018 r., poz. 870), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Mosinie uznaje za bezzasadną petycję z dnia 20 grudnia 
2021 r., z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Mosinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE 

W dniu 21  grudnia 2021 r. została przekazana Radzie Miejskiej w  Mosinie 
drogą elektroniczną petycja fundacji z dnia 20 grudnia 2021 r., która wniosła 
o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mosinie w celu uchwalenia 
uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych: 1) wydanie zakazu 
stosowania maseczek ochronnych na terenie podległych miejscowości 
oraz wydanie komunikatów w mediach o szkodliwości maseczek z jednoczesnym 
umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów i powiadomieniem kuratoriów, 
szkół, szpitali, przychodni leczniczych, urzędów, pracodawców, marketów, policji, 
sądów, Sanepid-u, urzędu wojewódzkiego itp., 2) wydanie zakazu stosowania 
kwarantann i izolacji medycznej, 3) wydanie zakazu stosowania szczepionek 
mRNA oraz podjęcie działań ratowniczych mających na celu objęcie szczególną 
opieką medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia 
i życia, a także wydanie specjalnych komunikatów w tej sprawie w mediach. 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji na swoim posiedzeniu w  dniu 8  lutego 
2022 r. uznała przedmiotową petycję za bezzasadną, ponieważ przede 
wszystkim nie podziela przekonania podmiotu wnoszącego petycję, że maseczki 
ochronne stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a szczepionki 
mRNA są bronią biologiczno-chemiczną. Zwrócić uwagę przy tym należy, 
że proponowane przez autora petycji działania prowadziłyby do anarchii 
i chaosu na terenie gminy Mosina. Poza tym podjęcie przez Radę Miejską 
w Mosinie uchwał w sprawach, które proponuje autor petycji z dnia 20 grudnia 
2021 r., nie mieści się w katalogu zadań wymienionych art.  18  ust.  2  ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z czym brak jest 
podstawy prawnej dla ich podjęcia. Nie można uznać za taką podstawę 
powoływany w petycji art.  94 Konstytucji RP. Zgodnie z   systematyką aktów 
prawa powszechnie obowiązujących w   Rzeczpospolitej Polskiej, organy władzy 
publicznej działają na podstawie przepisów prawa. W przypadku rady gminy 
takim aktem prawnym jest ustawa o samorządzie gminnym i wskazany wyżej 
art. 18. Podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie uchwał bez opartej 
na art. 18 ustawy o  samorządzie gminnym podstawie prawnej stanowiłoby 
naruszenie przepisów i  zgodnie z  art.  91  ust.  1  wyżej wymienionej ustawy, 
w drodze nadzoru uchwały takie mogłyby zostać uznane za nieważne. 

Rada Miejska w  Mosinie podczas swojej sesji w dniu 29 marca 2022 r. 
przychyliła się do stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i uznała 
za bezzasadną petycję z dnia 20 grudnia 2021 r. 

  Przewodniczący Rady 
 
 

Dominik Michalak  
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C751C3FB-1FC5-42DE-9353-E1AAFA758164. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



