Protokół Nr 16
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 11 stycznia 2022 r.

W posiedzeniu online Komisji uczestniczyli członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą
obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A.
Marciniak.
Tematyka posiedzenia:
Opracowanie propozycji stanowiska dla Rady Gminy w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały
o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Pabianice, kwarantann i izolacji
medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA na COVID-19.

Przewodnicząca powitała zebranych, przedstawiła tematykę posiedzenia i zauważyła, że 10 stycznia
2022 r. do Urzędu Gminy wpłynęła, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach zgodnie
z właściwością, skarga na opieszałość Urzędu Gminy w Pabianicach w sprawie zgłoszenia o
odprowadzaniu nieczystości ciekłych na posesję skarżącego w Bychlewie przez sąsiada. W związku
z powyższym zaproponowała by włączyć powyższy temat pod obrady Komisji.
Radni nie mieli uwag do powyższego.
W związku z powyższym tematyka Komisji była następująca:
1. Opracowanie propozycji stanowiska dla Rady Gminy w sprawie petycji dotyczącej podjęcia
uchwały o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Pabianice, kwarantann i
izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA na COVID-19.
2. Analiza skargi na opieszałość Urzędu dotyczącej zgłoszenia o odprowadzaniu nieczystości
ciekłych na posesję skarżącego w Bychlewie przez sąsiada.

Ad. pkt 1.
Po dokonaniu powyższych ustaleń Przewodnicząca przypomniała, że radni otrzymali treść petycji
oraz skargi. Następnie poprosiła o wyrażenie opinii przez członków Komisji w odniesieniu do
złożonej petycji, która stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Radni byli zgodni, co do tego, że Rada Gminy nie jest kompetentna do podejmowania uchwał
odnośnie zakazu stosowania maseczek ochronnych, czy kwarantann, ponieważ są to kompetencje
rządu. Szczepienia na COVID-19 nie są natomiast obowiązkowe. Dodatkowo po przeanalizowaniu
treści petycji radni nie zgadzali się ze wszystkimi argumentami, które padły w petycji.
W związku z powyższym Komisja wypracowała stanowisko oraz opracowała projekt uchwały,
zgodnie z którym:
1. petycja nie spełnia wymogu wynikającego z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach zgodnie, z którym
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia

rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Obowiązek stosowania
maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej wynika z aktów
wyższego rzędu, tj. ustaw i rozporządzeń, w związku z czym kwestia ta nie może być
uregulowana aktem prawa miejscowego. Natomiast stosowanie szczepionek na COVID-19 w
obecnej chwili nie jest obowiązkowe.
2. W związku z powyższym żądanie, o którym mowa powyżej nie mieści się w zakresie zadań i
kompetencji rady gminy, w tym Rady Gminy Pabianice, ale w kompetencjach Sejmu, Senatu,
Rady Ministrów, w tym Ministra Zdrowia.
Projekt ten stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Ad. pkt 2.
Radni w drugiej kolejności zapoznali się ze skargą złożoną przez mieszkańca Bychlewa w sprawie
opieszałości Urzędu w zakresie zgłoszenia o opróżnianiu nieczystości ciekłych na posesję skarżącego
przez jego sąsiada. Skarga wraz z kopią pism kierowanych do Urzędu Gminy Pabianice stanowią
załącznik nr 4, 5 i 6 do protokołu.
Przewodnicząca zaproponowała, po dokonaniu wstępnej analizy pism, by wystąpić do Wójta z prośbą
o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Urząd i udzielenie wyjaśnień.
Komisja zgodziła się z powyższą propozycją. Ustalono, iż w wystąpieniu wskazany zostanie 14dniowy termin na przekazanie Komisji stanowiska Urzędu.
Dalszych pytań, ani uwag nie było.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.
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