UCHWAŁA NR XLII/315/22
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zakazów i innych działań związanych z pandemią Covid-19.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym (Dz.U. 2021r.,
poz.1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Rada
Miejska postanawia, co następuje:
§ 1. Petycję dotyczącą podjęcia uchwał wskazanych w petycji a dotyczących pandemii Covid-19 rozpatruje
się negatywnie, z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Artur Bondarenko
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UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2021 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęła petycja, która została
przekazana do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Lubsku jako adresata treści zaleceń, wniosków i
żądań dotyczących podejmowania aktów prawnych w odniesieniu do zagrożeń związanych z
panującą pandemią Covid -19.
Petycja została skierowana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do Komisji Skarg
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku. Komisja zebrała się w dniu 12 stycznia 2022 roku,
aby pochylić się nad treścią petycji, a w szczególności żądaniom w niej zawartymi. W posiedzeniu
Komisji wzięli udział wszyscy jej członkowie.
Komisja po wnikliwej analizie powyższego pisma rozpatrzyła petycję negatywnie,
powołując się na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku, z którego
bezsprzecznie wynika, iż: „Obywatele zgodnie z dobrowolnością szczepień decydują się według
własnego sumienia, co zawarte jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie metody zapobiegania COVID-19, a informacje o skutkach ubocznych są ogólnie
dostępne dla wszystkich wyrażających dobrą wolę.”
Wobec treści petycji z dnia 23.12.2021 roku wzywającej do podjęcia uchwał zakazujących
stosowania maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej, stosowania
szczepionek mRNA stwierdzić należy, że samorząd miasta Lubsko nie posiada kompetencji
prawnych do wprowadzania wskazanych petycją zakazów, jak również nie jest kompetentny do
wykonywania ocen badań naukowych w zakresie wirusologii, szczególnie w czasie, gdy pandemia
się nasila i codziennie rejestrowane jest kilkaset zgonów naszych obywateli. Bezsprzecznie
wskazany zakres żądań zawartych w petycji pozostaje w zakresie prerogatyw prawodawczych
Sejmu, Senatu, Rządu i Prezydenta RP i jest poza prawnym zasięgiem Rady Miejskiej w Lubsku.
Komisja po przeprowadzonej analizie stanu faktycznego i prawnego stwierdziła, że petycja nie
powinna być rozpatrywana przez Radę Miejską w Lubsku, bowiem do kompetencji jej należy
podejmowanie uchwały w granicach obowiązującego prawa, dla realizacji zadań gminy
wynikających z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w sprawach
publicznym o zakresie lokalnym. Nie jest więc umocowana do podejmowania uchwał kolidujących
z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami.
W związku powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji w Lubsku rozpatrzyła powyższą
petycję negatywnie przy 5 głosach za negatywnym rozpatrzeniem. Taką rekomendację przedstawia
Radzie Miejskej w Lubsku, celem dalszego procedowania.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.
Sporządził: Bartosz Łapa
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