UCHWAŁA NR XXXVII/472/2022
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie przekazania petycji z dnia 12 stycznia 2022 r. według właściwości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Toszku za organ niewłaściwy do rozpatrzenia złożonej w dniu
12 stycznia 2022 r. petycji dotyczącej uchwalenia przez Radę Miejską w Toszku uchwał intencyjnych
umożliwiających podjęcie działań ratowniczych w sprawach wprowadzenia zakazu stosowania maseczek
ochronnych, kwarantann i izolacji medycznej oraz szczepień szczepionkami mRNA wszystkich producentów,
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uznaje się petycję za podlegającą rozpatrzeniu przez Radę Ministrów i Ministra Zdrowia.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania podmiotu
wnoszącego petycję o jej przekazaniu właściwym organom.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/472/2022
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 stycznia 2022 r.
Uzasadnienie
W dniu 12 stycznia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Toszku wpłynęła drogą elektroniczną
od Fundacji im. Nikoli Tesli z Białegostoku petycja wraz z uzupełnieniem dotycząca podjęcia przez Radę
Miejską w Toszku uchwał intencyjnych umożliwiających podjęcie działań ratowniczych w sprawie
wprowadzenia zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji medycznej oraz szczepień
szczepionkami mRNA wszystkich producentów.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.; dalej „u.s.g.”) rada gminy rozpatruje skargi na działanie
wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli w tym celu
powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku zgodnie z postanowieniami § 43b
Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r.
poz. 6521 z późn. zm.) podczas posiedzenia w dniu 20 stycznia 2022 r. przeprowadziła postępowanie
wyjaśniające w sprawie złożonej petycji. Wskazano, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany
przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego
petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku zwróciła uwagę, że zgodnie
z art. 6 ust. 1 u.s.g. rada gminy może podejmować uchwały w sprawach z zakresu zadań własnych
nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Natomiast żaden przepis ustawy ustrojowej, ani inny
przepis szczególny, nie przewiduje uprawnień rady gminy do podejmowania jakichkolwiek działań władczych
czy kontrolnych w stosunku do innych organów administracji publicznej (poza działalnością kontrolną
określoną w art. 15 u.s.g.).
W ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kwestie związane z podjęciem działań ratowniczych
dotyczących wprowadzenia zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji medycznej
oraz szczepień szczepionkami mRNA wszystkich producentów nie mieszczą się w zakresie zadań
i kompetencji organu stanowiącego, bowiem są one uregulowane ustawą 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), ustawą
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.), a także Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz.
U z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w związku z powyższym ich realizacja należy do właściwości administracji
rządowej, a ściślej do Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia. Przepisy prawa nie przekazują uprawnień w tym
zakresie na organy administracji samorządowej.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi,
jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiocie petycji, jest uchwała.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu,
jest w pełni uzasadnione.
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