
UCHWAŁA NR XXXIII/234/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM 

z dnia 23 marca 2022 r. 

w sprawie nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje: 

  

§ 1.  
Stwierdza się, że nie zasługuje na uwzględnienie petycja wniesiona przez Fundację im. Nikoli Tesli wzywająca 
Radę Miejską w Rudniku nad Sanem do zwołania „nadzwyczajnej” sesji Rady Miejskiej i uchwalenia 
następujących uchwał: 

- zakazującej stosowania „maseczek ochronnych”, 

- zakazującej stosowania kwarantann i izolacji medycznej, 

- zakazującej stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów). 

§ 2.  
Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem do zawiadomienia wnoszącego 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Edward Wołoszyn 
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Załącznik do uchwały nr XXXIII/234/2022 

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem 

 z dnia 23 marca 2022 r.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 22 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem wpłynęła 

petycja, uzupełniona w dniu 12 stycznia 2022 r., wzywająca Radę Miejską w Rudniku nad 

Sanem do zwołania „nadzwyczajnej” sesji Rady Miejskiej i uchwalenia następujących uchwał: 

 zakazującej stosowania „maseczek ochronnych”, 

 zakazującej stosowania kwarantann i izolacji medycznej, 

 zakazującej stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów). 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2022 r. rozpatrzyła 

treść petycji oraz przeanalizowała postulaty oraz żądania w niej zawarte i stwierdziła, 

że kwestie związane ze sprawami, których dotyczy przedmiotowa petycja uregulowane są 

w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą można ustanowić obowiązek 

poddawania się kwarantannie, nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, 

miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu. 

Jeśli chodzi o szczepienia to mają one charakter dobrowolny i zostaną podane jedynie osobom, 

które świadomie wyrażą na to zgodę. Mieszkańcy gminy posiadają dostęp do służby zdrowia, 

a zatem posiadają zapewnioną opiekę medyczną w celu ochrony zdrowia i życia. 

 Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z 

późn. zm.) „Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy 

przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia 

złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 

w zdaniu drugim.”, dlatego Komisja nie rekomenduje zwołania „nadzwyczajnej” sesji Rady 

Miejskiej. 

 Komisja uznała żądania zawarte w petycji za niezasadne ze względu na brak podstaw 

prawnych do podejmowania przez Radę Miejską w Rudniku nad Sanem działań legislacyjnych 

sprzecznych z obowiązującym prawem. Uchwała rady gminy nie może znosić na terenie gminy 

wprowadzonych ustawami obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. 

Rada Miejska w Rudniku nad Sanem biorąc pod uwagę powyższe ustalenia uznaje, 

że przedmiotowa petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 
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