
UCHWAŁA NR S.0007.009.2022 
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie nieuwzględnienia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

Rada Miejska w Radlinie 
uchwala, co następuje 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli z dnia 22.12.2021r. dotyczącej 
wydania zakazu stosowania: maseczek ochronnych oraz wydania komunikatów o szkodliwości maseczek, 
kwarantann i izolacji medycznej oraz szczepionek mRNA (wszystkich producentów), co uzasadnia się 
następująco: 

1) Rada Miejska w Radlinie nie może podejmować uchwał w sprawach, o które wnosi składający petycję. 
Sprawy te są uregulowane w ustawach będącymi aktami powszechnie obowiązującymi. 

2) Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi można ustanowić 
obowiązek poddawania się kwarantannie, nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, 
miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu. Osoby 
przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie 
do poddania się kwarantannie lub izolacji. 

3) Zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego, w razie uzasadnionego podejrzenia, że substancja czynna 
nie odpowiada ustalonym dla niej wymaganiom, lub wobec podejrzenia, że substancja czynna została 
sfałszowana, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzję o zakazie dystrybucji lub stosowania 
określonej serii substancji czynnej do wytworzenia produktu leczniczego. Decyzję o wstrzymaniu obrotu 
produktem na obszarze całego kraju podejmuje Główny Inspektor Farmaceutyczny. 

4) ochrona zdrowia jest zadaniem gmin, ale za zdrowie obywateli przede wszystkim odpowiada Państwo 
i działania gminy nie mogą być sprzeczne z działaniami podejmowanymi przez Państwo. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Radlinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Radlinie 

 
 

mgr Gabriela Chromik 
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