Projekt

UcHwAŁA Nr XXXVIIJ

?.,ż!,1202ż

Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 14 stycznia 202ż r.

w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.6.ż021

Na podstawie ań. l8b ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U,
z202lr.,poz. l37żze zm.)w związkuzart.9 ust.2 iań. 13 ust. l ustawy zdnia ll lipca2014roku
o peĘcjach

(tj.Dz,łJ. z2018

r., poz. 870) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Tarnów Opolski uznaje petycję Nr OR.1 52.6.202I z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia przez Radę Gminy uchwał umożliwiających podjęcie dziŃań ratowniczych,w szczególnoŚci:
wydania zakazu stosowania ,,maseczek ochronnych" na terenie podległych miejscowości
z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów i powiadomień służbi instytucji
o szkodliwościmaseczek, wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej, wydania zakazu
stosowania szczepionek mRNA (wszystkich producentów), wraz z uzupełnieniem do petycji z dnia
1ż sĘczniażOżżr,,

- zaniezasfugującą na pozytywne rozpatrzenie i nie uwzględnia petycji.
§ 2. Uzasadnienie

rozpatrzeniapetycji stanowi załącznik do niniejszej uchwĄ.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski do zawiadomienia wnoszącego

petycje o sposobie ich załatwienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik do UchwaĘ Nr XXXVII l
1202ż
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 14 stycznia2DZ2 r.
uzasadnienie

W dniu 20 grudnia Ż021 r. do Rady Gminy Tarnów Opolski wpłynęłapetycja za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (e-mail) Fundacji im. Nikoii Tesli w- inieresie
frublicznym w zakresie
ustanowienia przepisów prawa miejscowego, w szczególności:
1. WYdanie zakazu stosowania ,,maseczek ochronnych" na terenie podległych miejscowości
ponieważ

stanowią Powazne zagrożenie dla żl,cia zdrowia ludzi oraz wydanie tlmunit<atow w Mediach
o
szkodliwoŚci maseczek (Strona Urzędu Miasta, TVP, Prasa Internót) z jednoczesnym umieszczeniem
w
widocznYch miejscach Plakatów (tablice ogłoszeń) z jednoczesnym powiadomienień - Kuratoria, SzkoĘ,
SzPitale, PrzYchodnie Lecznicze, IJrzędy, Pracodawcy, Markety, Policję, Sądy, Sanepid, urzĘa
Wojewódzki itp.);
2, WYdanie zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej poniewaz są to działania surowo karane
i
traktowane przez Ustawę polski Kodeks Karny jako,,zbrodnie'';
3, WYdanie zakazu stosowania,,szczepionek" mRNA (wszystkich producentów) poniewż te szczepionki
są Bronią Biologiczno-Chemiczną a zaszczepione osoby bez pomocy medycznej umrą w oiresie
najbliższYch kilku lat oraz podjęcia,,działań ratowniczych;'mających na celu o6;ęcia szczególnąopieką
medYczną wszYstkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i Źycia a taiłe wyłani"
specjalnych komunikatów w tej sprawie w Mediach.
W dniu lŻ stYcznia 202Ż r. wpĘnęło uzupełnienie petycji dotyczące kwestii szkodliwości maseczek
i rozporządzenia o konieczności zakryrłania ust i nosa.
PrzewodniczącY Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 23 grudnia 202l

r.

przekazał przedmiotową

PetYcję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do postulatu.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, działając zgodnie z przepisami § 78 i 79 załącznika do uchwały
nr XXX/22ll2017 RadY Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Tarnów Opolski (Dz. IJrz. Wo_1. Op. z 2017 r. poz. 568) przeprowad)iła w dniu 4ą .al .2022 r.
analizę w tYm zakresie i podjęła czynnościwyjaśniające. W przedmiótowej sprawie Komisja uzyskała
takźe ustną opinię Radcy Prawnego.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że Rada Gminy działana podstawie i w granicach prawa,

w związku Z trm Przyjęcie uchwĄ w brzmieniu wyrażonym w petycji wykracza póza zakres Rady
GminY. Komisja podkreśla, że szczepienia przeciwko SARS-ioV-Ż
charakter dobrowolny

^iią
i mieszkańcY GminY Tarnów Opolski nie są poddawani dyskryminacji we *rliuruny.n
zakresie. ponadto
Żądania Fundacji naruszĄby przepisy obowiązującego Rozporządzónia Rady Ministrów z dnia
6 maja
20Ż1 r. w sPrawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu ePidemii oraz Ustawy z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach'związanych
z zaPobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1i, ińnych cnoiou zakaźnyĆh oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
Komisja jednoznacznie stwierdziła, że Rada Gminy Tarnów opolski jako organ jednostki samorządu
terYtorialnego nie ma podstaw w obowiązku przepisach prawa do połjęcia u"n*uły o treścizawartej
przez wnoszącego.

Mając PowYŻsze na uwadze komisja sugeruje rozpatrzenie petycji w ten sposób,
uwzględniona.

iż nie zostanie

ona

Po zaPoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Tarnów opolski
ne gatywnie r ozpatrzy ó petycj ę nr OR. l 52.6 .żOżl

postanawia

