
          

UCHWAŁA NR XL/286/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwał umożliwiających podjęcie 

działań ratowniczych w związku z Covid-19 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) . 

Rada Miejska w Sochocinie  uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Postanawia się nie uwzględnić petycji złożonej do Rady Miejskiej w Sochocinie. 

2.  Uzasadnienie niniejszej uchwały stanowi rozpatrzenie petycji. 

§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego petycję 

wraz z odpisem niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XL/286/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 30 marca 2022r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwał umożliwiających podjęcie 

działań ratowniczych w związku z Covid-19 
 

W dniu 30 grudnia 2021 roku do Rady Miejskiej w Sochocinie Starostwo Powiatowe w Płońsku 

przekazało według właściwości petycję w sprawie podjęcia przez Rady Miejskie i Gminne uchwał 

umożliwiających podjęcie działań ratowniczych w związku z COVID -19. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sochocinie  przekazała petycję do  Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Miejskiej w Sochocinie celem zbadania sprawy i zajęcia stanowiska. 

 W dniu 13 stycznia 2022 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy treści wniesionej 

petycji zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Sochocina o złożenie pisemnych wyjaśnień  

w  sprawie. 

Na podstawie  zgromadzonych materiałów, poczyniono następujące ustalenia faktyczne: 

Żądanie zawarte w petycji dotyczące podjęcia przez Radę Miejską uchwał ratowniczych w związku  

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

miejscowości, wydania komunikatów w mediach o szkodliwości maseczek, wydanie zakazu stosowania 

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

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie 

dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej 

ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencjach adresata petycji. 

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta  

i gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym). Tymczasem w petycji zawarto postulaty związane ze zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem Covid – 19. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sochocinie postanowiła nie uwzględnić petycji 

wnoszącej o przyjęcie uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych  

w związku z Covid-19. 

 

      


