UCHWAŁA NR .......-11021:+1002RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 14 lutego 2022 r.
w sprawie przekazania petycji

Na

podstawie

art. 18 ust. 2 pkt I5ustawy

zdnia

8 marca

1990r.

osamorządzie

gminnym

(t.j.Dz.U.2021.1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 6, art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz.U.2018.870) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

$ 1. Przekazuie się petycję z dnia 21 grudnia 2021 r. uzupełnioną dnia 12 stycznia 2022 r. wniesioną
przez
< podmiotom właściwym do jej
rozpatrzenia, to jest:
1) Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej,
3) Radzie Ministrów.
4) Ministrowi Zdrowia,
5) Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
z równoczesnym zawiadomieniem o powyższym podmiotu wnoszącego petycję.

$ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Jarosławia.
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 8 lutego 2022 r.
Uzasadnienie
Rada Miasta Jarosławia dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymała petycję złożoną przez
uzupełnioną dnia 12 stycznia 2022 roku, w której
zawarto postulaty dotyczące podjęcia uchwały:
1) w przedmiocie „zakazu stosowania maseczek”,

2) w przedmiocie „zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej”,
3) w przedmiocie „wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA”.
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach - petycja złożona do organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywania przez ten organ. Ponadto
art. 6 ust. ] ww. ustawy stanowi, że jeżeli adresat petycji jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją
do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący
petycję. Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Petycja była przedmiotem
zainteresowania ww. komisji dnia 14 lutego 2022 r. Komisja po wnikliwym zapoznaniu się z treścią
petycji uznała, że:

1) zakrywanie ust i nosa jest materią uregulowaną przez Radę Ministrów w ramach rozporządzenia
z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
zwystąpieniem stanu epidemii wydanego w oparciu ozapisy ustawy zdnia 5 grudnia 2008r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
2)w

związku

zepidemią

COVID-19

od

20 marca

2020 roku

wprowadzono

obowiązujący

do

odwołania stan epidemii, szczegółowe regulacje prawne dotyczące kwarantanny i izolacji zawiera
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących
powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku
kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego wydane w oparciu o zapisy ustawy wymienionej w pkt I,
3) zasady itryb dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych reguluje ustawa z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne, zgodnie z art. 3 w/w ustawy do obrotu dopuszczone są z zastrzeżeniem
ust. 4 iart. 4 produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, organem
uprawnionym do wydania icofnięcia pozwolenia oraz nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania
produktów leczniczych jest Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.
Tym samym Komisja za zasadne uznała, że podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia:
1) wprzedmiocie „zakazu stosowania maseczek” jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat
Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów,
2) w przedmiocie „zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej” jest Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Zdrowia,
3) w przedmiocie „wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA”

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W związku ztym, petycja w zakresie należącym do właściwości

jest Prezes Urzędu

w/w

podmiotów

Produktów

winna zostać

niezwłocznie przekazana z równoczesnym zawiadomieniem o tym podmiotu wnoszącego petycję.

Po zapoznaniu się zpowyższymi ustaleniami, Rada Miasta Jarosławia podziela przedstawione
stanowisko dotyczące sposobu rozpatrzenia petycji. W związku z tym uzasadnione jest podjęcie uchwały
w proponowanym brzmieniu. Uzasadnienie prawne zawiera treść art. 6, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach.
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