
 

UCHWAŁA NR XXXIV/282/2021 

RADY GMINY MANOWO 

z dnia 25 lutego 2022 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli 

Na podstawie art. 18b ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją Fundacji im. Nikoli Tesli, ul. Proletariacka 3/28, 15-449 

Białystok z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie podjęcia uchwał umożliwiających podjęcie 

działań ratowniczych w zakresie: 

1. Wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych" na terenie podległych 

miejscowości ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla życia zdrowia ludzi oraz 

wydanie komunikatów w Mediach o szkodliwości maseczek (Strona Urzędu Miasta, 

TVP, Prasa Internet) z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach 

plakatów (tablice ogłoszeń) z jednoczesnym powiadomieniem - Kuratoria, Szkoły, 

Szpitale, Przychodnie Lecznicze, Urzędy, Pracodawcy, Markety, Policję, Sądy, 

Sanepid, Urząd Wojewódzki itp.) 

2. Wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej ponieważ są to 

działania surowo karane (pozbawianie ludzi wolności – bez wyroku sądowego) i 

traktowane przez Ustawę polski Kodeks Karny jako „zbrodnie". Art. 118 A § 2 (Udział 

w masowym zamachu) Art. 189 (Pozbawienie człowieka wolności). 

3. Wydania zakazu stosowania „szczepionek" mRNA (wszystkich producentów) 

ponieważ te szczepionki są Bronią Biologiczno-Chemiczną a zaszczepione osoby bez 

pomocy medycznej umrą w okresie najbliższych kilku lat (wg Ministerstwa Zdrowia 

zostało zaszczepionych ok. 20 000 000 Polaków) oraz Podjęcia "Działań 

Ratowniczych" mających na celu objęcia szczególną opieką medyczną wszystkich osób 

zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia a także wydanie specjalnych 

komunikatów w tej sprawie w Mediach. 

 – uznaje się petycję za bezzasadną.  

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Manowo do poinformowania 

wnoszących petycję o sposobie jej załatwienia.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



  Załącznik  
          do uchwały Nr XXXIV/282/2022 

  Rady Gminy Manowo 
  z dnia 25 lutego 2022 roku 

UZASADNIENIE 

 W dniu 21 grudnia 2021 roku do Rady Gminy Manowo wpłynęła petycja Fundacji im. 

Nikoli Tesli, ul. Proletariacka 3/28, 15-449 Białystok z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie 

podjęcia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych w zakresie: 

1. Wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych" na terenie podległych 

miejscowości ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla życia zdrowia ludzi oraz 

wydanie komunikatów w Mediach o szkodliwości maseczek (Strona Urzędu Miasta, 

TVP, Prasa Internet) z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach 

plakatów (tablice ogłoszeń) z jednoczesnym powiadomieniem - Kuratoria, Szkoły, 

Szpitale, Przychodnie Lecznicze, Urzędy, Pracodawcy, Markety, Policję, Sądy, 

Sanepid, Urząd Wojewódzki itp.) 

2. Wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej ponieważ są to działania 

surowo karane (pozbawianie ludzi wolności – bez wyroku sądowego) i traktowane 

przez Ustawę polski Kodeks Karny jako „zbrodnie". Art. 118 A § 2 (Udział                     

w masowym zamachu) Art. 189 (Pozbawienie człowieka wolności). 

3. Wydania zakazu stosowania „szczepionek" mRNA (wszystkich producentów) 

ponieważ te szczepionki są Bronią Biologiczno-Chemiczną a zaszczepione osoby bez 

pomocy medycznej umrą w okresie najbliższych kilku lat (wg Ministerstwa Zdrowia 

zostało zaszczepionych ok. 20 000 000 Polaków) oraz Podjęcia "Działań 

Ratowniczych" mających na celu objęcia szczególną opieką medyczną wszystkich osób 

zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia a także wydanie specjalnych 

komunikatów w tej sprawie w Mediach. 

 

Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia i 

przedstawienia stanowiska Radzie Gminy Manowo. W dniu 18 lutego 2022 r. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji rozpatrzyła petycję i stwierdziła, że żądania przedmiotowej petycji nie 

mieszczą się w kompetencjach Rady Gminy Manowo. Organem właściwym do 

podejmowania działać w zgłoszonych sprawach jest Minister Zdrowia, Sejm i Rada 

Ministrów.  

Ustanowienie przez Radę Gminy Manowo ww. zakazów naruszyłyby przepisy obowiązującej 

Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 roku poz. 2095) oraz Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 roku poz. 861). 

 

Narodowy Program Szczepień z grudnia 2020 r. zakłada, że szczepienia ochronne przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 są bezpłatne dla wszystkich oraz dobrowolne, nieobowiązkowe. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2191) powołano Pełnomocnika Rządu do 

spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,              

a zgodnie z § 2 tego rozporządzenia do zadań Pełnomocnika należy: 



1) analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie szczepień 

ochronnych; 

2) przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych w celu wdrożenia narodowego 

programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2; 

3) koordynacja planowania strategicznego oraz wdrażania narodowego programu szczepień 

ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2; 

4) przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie narodowego 

programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

 Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP Organy władzy 

publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Rada Gminy Manowo również może 

podejmować działania wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Rada Gminy Manowo 

nie posiada ustawowego upoważnienia do ingerencji w w/w program szczepień ochronnych 

przeciwko COVID-19, a ponadto nie posiada kwalifikacji do wyrażania ocen lub opinii 

medycznych, ani też nie ma kompetencji do „Wydania zakazu stosowania maseczek 

ochronnych" lub „Wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej”.  Od 

powyższego są ustanowione odpowiednie, wymienione powyżej organy władzy publicznej.   

 Z powyższych przyczyn należało uznać petycję za bezzasadną.  

 

 

Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób jej 

załatwienia nie może być przedmiotem skargi. 


