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RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 2021r,

w sprawie rozpatrzenia petycji dotycz4cej podjgcia uchwal umoiliwiajqcych podjgcie

dzialafi ratownicrychw rwiqzku z Covid-l9

Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.

zZOZZr.poz.559zezm.)orazart.9ust.2iart.13 ust. l ustawy zdnia l1lipca2014t.o
petycjach (Dz. U. 22018 r. poz.870) .

Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co nastqpuje:

$ 1.1. Postanawia sig nie uwzglgdni6 petycji zlozonq do Rady Miejskiej w Sochocinie.

2. tJzasadnienie niniejszej uchwaly stanowi tozpatrzenie petycji.

$ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicz4cy Rady zawiadomi wnoszQcego petycjg

wrM z odpisem niniej szej uchwalY.

$ 3. Uchwala wchodzi w lycie z dniem podjqcia.

Przewodniczqca RadY

Monika Makowska - Chojnacka



UZASADNIENIE
do projektu UCHWAtr Y Nr.....

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji dotycz4cej podjgcia uchwal umoZliwiaj4cych podjgcie
dzialari ratowniczychw zwi1zku z Covid-l9

W dniu 30 grudnia 2021 roku do Rady Miejskiej w Sochocinie Starostwo Powiatowe w Plofsku
przekazalo wedlug wlaSciwoSci petycjg w sprawie podjgcia przez Ftady Miejskie i Gminne uchwal

umo2liwiaj4cych podjgcie dzialafi ratowniczychw zwi'4zku z COVID -19.

Przewodnicz4ca Rady Miejskiej w Sochocinie przekazala skargg do Komisji Skarg, Wniosk6w
i Petycji Rady Miejskiej w Sochocinie celem zbadania sprawy i zajqcia stanowiska.

W dniu 13 stycznia 2022 roku Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji dokonala analizy tre(ciwniesionej
petycji zwr6cila sig do Burmistrza Miasta i Gminy Sochocina o zloilenie pisemnych wyja6niefr

w sprawie.

Na podstawie zgromadzonych material6w, poczyniono nastgpuj4ce ustalenia faktyczne:

Z1danie zawarte w petycji dotyczqce podjgcia przez Radg Miejsk4 uchwal ratowniczych w zwi4zku

z COVID 19 tj. poprzez wydanie zakazu noszenia maseczek ochronnych na terenie podleglych

miejscowodci, wydania komunikat6w w mediach o szkodliwo(ci maseczek, wydanie zakazt stosowania

kwarantann i izolacji medycznej, wydanie zakazu stosowania szczepionek m RNA.

W petycji rnoLna dornagad sig zmiany prawa, podjgcia rozstrzygnigcia lub innego dzialania w sprawie

dotyczqcej podrniotu j4 wnosz4cego, Zycia zbiorowego lub warto6ci wymagaj4cych szczeg6lnej

ochrony w imig dobra wsp6lnego, mieszcz4cych sig w zadaniach i kornpetencjach adresata petycji.

Do wla6ciwoSci Rady Miejskiej nalez1 wszystkie sprawy pozostaj4ce w zakresie dzialania miasta

i gminy, o ile ustawy nie stanowi4 inaczej (art. 1 8 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie

gminnym). Tymczasem w petyc.ii zawarto postulaty zwiqzane ze zmianE powszechnie obowi4zuj4cycl-r

przepis6w prawa zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem oraz zwalczaniem Covid - 19.

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady Miejskiej w Sochocinie postanowila nie uwzglgdni6 petycji

wnosz4cej o przyjgcie uchwal umozliwiaj4cych podjgcie dzialafi ratowniczych

w zwiqzku zCovid-l9.

Przewodnicz1cy Komisji Skarg, Wniosk6rv i Petycji

Jl-ru+l


