
Projekt 
 
z dnia  27 stycznia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydania zakazu: stosowania 
maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją w interesie publicznym z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydania 
zakazu stosowania masek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania 
szczepionek mRNA, Rada Miejska w Pleszewie uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie 
i nie uwzględnia petycji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr .......................Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .............................2022 r. 

 

Rada Miejska w Pleszewie po zapoznaniu się z petycją z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
wydania zakazu: stosowania maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej 
oraz stosowania szczepionek mRNA oraz uchwałą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 7 
stycznia 2022 r. podjętą w sprawie wyrażenia opinii na temat ww. petycji, stwierdza, że szczepienia 
w obecnej sytuacji epidemiologicznej, są jedynym środkiem zapobiegawczym przeciwko Covid-19. 
Maseczki ochronne chronią przed ewentualnym zachorowaniem, a kwarantanna i izolacja 
zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusa.  

 
Jednocześnie Rada Miejska w Pleszewie nie posiada kompetencji, aby decydować  

w niniejszej sprawie. 
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