UCHWAŁA Nr XXXI/271/2021
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia wniosku

Na podstawie art. 242 § 1 i art. 244 § 2 w związku z art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2021 r. poz. 735, ) Rada Miasta
Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się wniosku Pana T. W. z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie zakazu segregacji sanitarnej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do
zawiadomienia wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia jego wniosku, o którym mowa w § 1
poprzez doręczenie mu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska

Uzasadnienie
W dniu 19 maja 2021 r. wpłynął do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek Pana T. W.
(sygnowany tą samą datą), w którym jest autor zwrócił się do organu stanowiącego miasta
Rawa Mazowiecka o podjęcie uchwały w sprawie zakazu segregacji sanitarnej zawierającej
w swojej treści następujące postulaty:
- nie wolno uzależniać pracy, nauki czy podróży od poddania się eksperymentowi
medycznemu w strzykawce;
- nie wolno wymuszać na ludziach testów;
- nie wolno wprowadzać paszportów szczepionkowych;
- nie istnieje taka jednostka chorobowa jak covid pozytywny i bezobjawowy;
- nie wolno na terenie miasta Rawa Mazowiecka wykonywać testów płatnych. (Za ten test
płaci ten, który go potrzebuje – rząd, straż graniczna czy urząd statystyczny);
- nie wolno wpisywać wyników testów do globalnych baz danych w postaci elektronicznej.
Test jest prywatną sprawą i jego wynik powinien istnieć wyłącznie w formie papierowej, a
nie budować profile genetyczne dla obcych armii na potrzeby wojny biologicznej.
Rada Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z istotą wniosku i stanowiskiem jej
komisji skarg, wniosków i petycji uznała, iż nie zasługuje on na uwzględnienie.
Stosownie do dyspozycji przepisu art. 6 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zmianami) do zakresu działania
gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone na rzecz
innych podmiotów. Organy stanowiące gminy podejmują swoje rozstrzygnięcia w formie
uchwał, przy czym rozstrzygnięcia te muszą mieć podstawy w obowiązujących przepisach
prawa. Bowiem zgodnie z zasadą praworządności określoną normą art. 7 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
prawa. Zgodnie z tą zasadą organom władzy publicznej nie mogą domniemywać swoich
kompetencji. Kompetencje te muszą jasno i jednoznacznie wynikać z przepisów prawa
ustaw). Przedmiotem wniosku jest podjęcie przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały w
sprawie zakazu segregacji sanitarnej. Żaden z obowiązujących przepisów prawa nie
upoważnia organów stanowiących gmin do podejmowania tego rodzaju aktów
normatywnych, zawierających w swojej treści postulowane we wniosku ograniczenia i
zakazy.
W tym stanie formalno-prawnym sprawy – z uwagi na fakt, iż przedmiot wniosku nie należy
do zadań i kompetencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka, brak jest jakichkolwiek podstaw do
jego uwzględnienia.

Pouczenie
Zgodnie z przepisem art. 247 w związku z art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego
– w przypadku, gdy wniosek, w wyniku jego rozpatrzenia, został uznany za bezzasadny i jego
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na wniosek, a wnioskodawca ponowił wniosek bez

wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadomienia
wnioskodawcy.

