
UCHWAŁA NR XXXIV/254/2022 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE  

 

z dnia 15 lutego 2022 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadzwyczajnego zwołania posiedzenia Rady Miejskiej w 

obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań 

ratowniczych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 1372 z późn. 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 Lipnie uchwala, co następuje:  

§ 1.  1. Po rozpatrzeniu petycji z uzupełnieniem petycji z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie nadzwyczajnego 

zwołania posiedzenia Rady Miejskiej w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia 

uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych uznaje się petycję za bezzasadną.  

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lipnie oraz upoważnia się 

Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszących petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Żądania zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady Miejskiej w Lipnie i nie może być przedmiotem 

jej działań. W związku z powyższym Rada Miejska w Lipnie uznaje petycję za bezzasadną. Oddalona petycja 

powinna zostać skierowana do Ministra Zdrowia, jako naczelnego organu administracji rządowej właściwego w 

sprawach polityki zdrowotnej państwa. 

Zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 2069) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub zachorowania na chorobę 

zakaźną państwowy powiatowy inspektor sanitarny może w drodze decyzji nakazać poddanie się kwarantannie 

lub izolacji (art. 33 i art. 34). Ponadto Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tj. Dz. U. 

z 2021 poz. 861 z późn. zm.) wprowadza obowiązek kwarantanny dla osób przekraczających granicę państwową 

RP, a także reguluje prawnie obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa. 

Rada Miejska w Lipnie oraz Burmistrz Miasta Lipna nie są organami właściwymi do podejmowania decyzji w 

kwestii szczepień przeciwko Covid-19, które są dostępne na zasadzie dobrowolności. Zastosowanie przymusu 

przewiduje jedynie art. 36 ust. 1 ustawy o chorobach zakaźnych z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2021 poz. 2069), który nie ma zastosowania w w/w 

sprawie. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt  5 ustawy o samorządzie gminnym, ochrona zdrowia jest jednym z istotnych zadań 

samorządu gminy, służącym zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z 

późn. zm.). W kwestii polityki informacyjnej, Gmina Miasta Lipna w formie elektronicznej (m.in. strona 

internetowa Urzędu Miejskiego w Lipnie) udostępnienia jedynie te informacje i komunikaty na temat programów 

zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce, których autorem i nadawcą jest 

Minister Zdrowia – naczelny organ administracji rządowej w sprawach polityki zdrowotnej państwa. 

 

 

 

 

 


