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UCHWALA NR 2031XXJV12021 

RADY GMlNY NOWE MIASTO 


z dnta 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatnenia petycji dotycz~cej podj~cia uchwaty 
..Wobronie prawdy, godnosci i wolnosci cztowieka" 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkl 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. 0 samor7..<}dzic gminnym (Oz. U, z 2020 r. 
paz. 7 13 z p6i.n. zm.) omz 9 ust. 2 i art. I) ust. 1 ustawy z dnia \ I \ipea 2014 r. 0 petycjach (Ol. U. z 2018 r. 
poz. 870) uchwala siv• co nast~puje: 

§ 1. Uznaje silt za bezzasadoq petycjy w zakresie podjl(Cia uchwafy "W o bronie prawdy, godnosci i wolnosci 
czlowieka", wniesioo'J pnez Panifl Teres~ Garland Zapr"'"0's i~i:onego Prezydenta Obywalelskiego Tymczasowej 
Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecznego Komitetu Konsl)'tucyjnego. z przyczyn podanych w uzasadnieniu do 
niniejsz.ej uchwaty. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza s i~ Przewodnic14cemu Rady Omioy Nowe Miasto. kt6ry poinfonnuje 
wnos~cego petycj~ 0 sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwata wchodzi w tycie z dniem podj~ia. 
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Uzasadnienie 

Pismem z dnia 21 grudnia 2020 roku za po~rednictwem poczty elektronicznej Pani Teresa Garland Zaprzy
si~iony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Spotecznego Kom itetu Konstytu
cyjnego wnio~fa do Rady Omioy Nowe Miasto petycj~dotyCZ<lC4 podj~ia uchwaty "W ohronie prawdy. godno
sci i wolnosci cl.towieka". 

Przedmiotem petycji jest wniosek 0 uchwalenie pnez Rad~ Ominy uchwaly w sprawie: 

1. zniesienia oa tcrenie gminy wszelkich obostrzen wprowadzonych przez "Rz4d i Sejm" w zwil}Zku z pande
m;~ COVID-l9; 

2. zakazu przestrzegania dalszych obostrzen "zakazujfl:cych ludziom pracowac"; 

J. zakazu dyskryminacji ze wzgl~u oa brak ucustniCIv.'8 W S2Czepieniach. nieutywania masecz.ek ochron
nyeh, stosowanych form ptatnoSci (got6wkowej lub bezgot6wkowej); 

4. zagwarantowania bezwanmkowego dos~pu do stui:by rorowia. szkolnictwa.., kultury oraz do "bezwarunko
wej obsrugi i pracy" w firmach paitstwowych i prywatnych na terenie gminy; 

5. zawieszenia dziafalnoSci przez przymusowe zamkni~cie, przejycie laro)du lub nacjonaliucjy "opomych 
podmiot6w" (zakladow pracy, bankow, sklep6w etc.), kt6re oie by~ przestrzegac wyzej opisanych zapisOw. 

Zgodnie z art. IS b uSll USlaWY z dnia 8 matea 1990 r. 0 samorz<ldzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z p6zn. zm.) niniejsl.8. petycja zostata przekazana Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji celem jej rozpa
(nenia oraz prledstawienia Radzie Omioy Nowe Miasto opi nii w sprawi e, kt6rej dotyczy. 

Odnosz~c si~ do tresci wnioskowanej przez autora uchwaly Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji stwierdzita., 
it Rada Ominy Nowe Miasto oie posiada kompetencji do podjycia uchwaty zawieraji!:cej powyisze zap isy po
niewai;: 

I. znajdujll siy one poza zakresem dziafania gminy okreslonym art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sa
mOrzlldzie gminnym w brzmieniu: "Do zakresu dzialania gm iny naJei4 wszystk ie sprawy publiczne 0 znaczeniu 
lokalnym, niezastrzezo ne ustawami na rzecz innych podmiot6w". Proponowane zapisy, odnos14 siy do akt6w 
prawnych powszechnie obowi¥uj4CYch, w szczeg61noSci ustawy z dnia 2 rollrC8 2020 r. 0 szczeg61nych rozwi~
zaniach zwi4Unych 2 zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COV LO-19, innych chomb zakafnych 
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych: 

2. analogic-z,nie, zgodnie z art. t8 ust. 2 ustawy 0 samorL4dzie gminnym, w brzmieniu: .,00 wtaSciwosci rady 
gm iny nalei:.q wszystkie sprawy pozostaj'lce w zakresie dzialania gminy, 0 ile ustawy nie stanowi4 inaczej". 

Organ stanowi'lcy gminy nie posiada uprawnien do podejmowania uchwat w sprawach POlOSlaj<lcych poza 
zakresero dzialania gminy, a w szczeg61nosci Rada Gminy nie posiada koropetencji do zniesienia na terenie 
gminy obostrzen w "l.wi~ku z panuj<l~ pandemiJ}, wprowadzonymi ustawami i rozpo~dzeniami. 

W obowi¥ujijcym stanie prawnym Rad a Gminy Nowe Miasto nie posiada uprawnien do: 

a) zakazywania przestrzegania obostrzen zwi¥8nycb "l. pandemi4. 

b) nakazywania instytucjom publicznym i przeds iybiorstwom prywatnym rezygnacji z funkcjonowania w re
zimie sanitamym, 

c) zawieszania dzialalnosci. zamykania, przejmowania zarz'ld u lub nacjonatizacji podrniotow, kt6re funkcjo
nuj4 zgodnie z wprowadzonymi oboSlrZen iami . 

W oplnii Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji brak jest podstawy prawnej, w oparciu 0 kt6Nl 
Rada Ominy Nowe Miaslo mogtaby podji}C uchwaly zgodn4 z4daniem autora petycji, w zwi¢u 
z pOwyZszym uznaje siy j4 z.a bezzasadn"l. Rada Gminy Nowe Miasto podziela stanowisko Komisji Skarg, Wnio
sk6w i Pelycji i uz-naje, te wniesiona petycja nie zastuguje na uwzglydnienie. 

Przedmiotowa uchwata wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie 0 sposobie zalatwienia perycji zgodn ie 
z a rt .1J ustl ustawy z dnia II lipca 2014 r.o petycjach (Oz. U. z 20 18 r. pOl.. 870) i zostanie doryczona podmio

towl wnosZ4cemu petycjy . ~ v 00':" I ,ey 
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