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BR.0004.t.2022

Kolbuszowa, dnia I 8.01 .202 I r.

Prezes Rady Ministr6w

al. Ujazdowskie l/3

00-583 Warszawa

Dotyczy: przekazania petycji wedlug wlaSciwoSci

Zawiadomienie o przekazaniu petycji wedlug wlaSciwo5ci

Na podstawie art. 6 ust. I ustawy z dnia I 1 lipca 2014 roku (t j. Dz.U. z 2018 roku poz.

870) przesytam do rozpatrzenia wedlug wiaSciwoSci petycjE z dnia 2l grudnia 2021 roku

Fundacji im. Nikoli Tesli wraz z jej uzupelnieniem z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie

zmtany obowi4zuj 4cych przepis6w prawa:

- w zakresie ,,wydawania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej";

- w zakresie,,wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA /wszystkich producent6w/";

- w zakresie ,,wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podleglych

miejscowoSci z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach plakat6w ltablica

ogloszefi/i powiadomieniem slu2b i instytucji o szkodliwoSci maseczek".

Uzasadnienie

W dniu 21 grudnia 2021 roku do Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej za pomoc? Srodk6w

komunikacji elektronicznej le-mail/ wplyngla petycja w interesie publicznym w zakresie

ustanowienia przepis6w prawa, uzupeiniona pismem przeslanym r6wniez drog4 elektronicznq

w dniu 72 stycznia2l22 roku, dotyczqca:

1 . Wydawani a zakazu stosowania kwarantann y i izolacji medycznej ;

2. Wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA /wszystkich producent6w/;

3. Wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie podleglych miejscowoSci

z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach plakat6w /tablica ogLoszenl

i powiadomieniem sluZb i instytucji o szkodliwoSci maseczek.

Postulaty zawarte w petycji Fundacji im. Nikoli Tesli nie znajduj1 sig w katalogu zadan

i kompetencji organ6w gminy Kolbuszowa. Nale2y zauwa2y6, 2e Zqdania zgloszone przez

Fundacjg w ztacznym stopniu naruszalyby przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku



o szczeg6lnych rozwi4zaniachzwi4zanychzzapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chor6b zakaLnych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 6 maja2021 roku w sprawie ustanowienia okreSlonych

ograniczeh, nakaz6w i zakazow w zwi4zku z wst4pieniem stanu epidemii

W zwiqzku z povryaszym w zakresie zmiany obowi4zuj4cych przepis6w prawa

kompetencje przejmuje Prezes Rady Ministr6w.

Otrzymuj4:

1. adresat

Do wiadomoSci:

l. Fundacja im. Nikoli Tesli ul. Proletariacka3l2S,15-449 Bialystok

2. ala
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