UCHWAŁA NR XXIV/248/2021
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Postanawia się nie uwzględnić petycji Pana Arkadiusza Niuka z dnia 14 grudnia 2020 roku,
dotyczącej wezwania Rady Miasta Ostrów Mazowiecka do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie
uznania za niedopuszczalne jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy
lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta Ostró Mazowiecka z powodów rasowych,
religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP
uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku
jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
§ 2.
Uzasadnienie stanowiska stanowi załącznik do uchwały.
§ 3.
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka do zawiadomienia
wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczácy Rady
Miasta
Robert Krajewski
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/248/2021
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 maja 2021 r.
W dniu 14 grudnia 2020 r. do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka wpłynęła petycja wniesiona
przez Pana Arkadiusza Niuka. Składający petycję, działając w interesie publicznym, wzywa Radę
Miasta Ostrów Mazowiecka do pilnego przyjęcia uchwały o następującej treści:
„Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo
do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu
politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym
za niedopuszczalne uważam jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy
lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka z powodów
rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiem jako regulacje prawne,
a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy,
przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek
formy segregacji mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka.
Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowanych od 2021r., których eksperymentalnymi biorcami
mają być także mieszkańcy miasta Ostrów Mazowiecka, uznaję za zasadne i nieodzowne, by
Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku
jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniam artykułem
39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.”
Petycja była przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ostrów
Mazowiecka na posiedzeniach w dniach 19 stycznia 2021 r. i 26 marca 2021 r. W wyniku
podjętych czynności komisja ustaliła, że spełnia ona wymagania formalne określone
w art. 4 ustawy o petycjach.
Po zapoznaniu się z żądaniami Wnoszącego petycję oraz dokonaniu analizy przepisu
art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym komisja stwierdziła, że rada gminy może
podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Żaden
z przepisów ww. ustawy, a w szczególności art. 7, nie obejmuje swym zakresem ani
recenzowania działań innych organów administracji publicznej (zarówno na szczeblu krajowym
jak i zagranicznym) ani podejmowania jakichkolwiek działań władczych względem organów
administracji centralnej („uznania za zasadne i nieodzowne", by Rząd RP podjął określone przez
składających petycję działania). Rada Miasta Ostrów Mazowiecka stwierdza, że podjęcie uchwały,
w treści żądanej przez Wnoszącego petycję, wykraczałoby poza zakres zadań gminy, a zatem
byłoby niezgodne z obowiązującym prawem. Organ władzy publicznej może podejmować tylko te
działania, na które prawo wprost mu zezwala.
Zdaniem Rady Miasta Ostrów Mazowiecka niedopuszczalne jest również uwzględnienie przez
radę przedmiotowej petycji w oparciu o przepis art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z utrwaloną w doktrynie i orzecznictwie linią interpretacyjną przywołanego powyżej
artykułu, uchwała podjęta wyłącznie na jego podstawie byłaby aktem podjętym bez podstawy
prawnej, a więc niezgodnym z prawem. W judykaturze przyjmuje się, że przepis
art. 18 ust. 1 u.s.g. upoważnia radę gminy jedynie do podejmowania działań niewładczych, np.
o charakterze programowym, intencyjnym, co jednak nie dotyczy treści analizowanej petycji.
Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia
petycji
w rozumieniu
art. 13 ustawy
z dnia
11 lipca
2014 r.
o petycjach
(Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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