
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Protokół nr 1/2022 

 

1 Posiedzenie w dniu 20 stycznia 2022r. 

Obrady rozpoczęto 20 stycznia 2022r. o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:40 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków. 

Obecni: 

1. Krzysztof Bońkowski 

2. Bożena Kalinowska 

3. Teresa Krzyczkowska 

4. Sławomir Osiwała 

5. Aneta Rogucka 

6. Wiesław Winnicki 

7. Krzysztof Zakolski 

W posiedzeniu Komisji wzięli udział także: 

1. Rafał Karpiński – Sekretarz Miasta i Gminy Serock 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Zakolski otworzył posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, powitał wszystkich zebranych, poinformował, że w komisji bierze udział 6 radnych 

oraz przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli  

z 21 grudnia 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, 

Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie  

z właściwością. 

3. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 roku. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Głosowano w sprawie: 
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 



Wyniki imienne: 

ZA (6) 

Krzysztof Bońkowski, Bożena Kalinowska, Sławomir Osiwała, Aneta Rogucka, Wiesław 

Winnicki, Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (1) 

Teresa Krzyczkowska 

 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli 

z 21 grudnia 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej 

Polskiej, Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz 

Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych zgodnie z właściwością. 

 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta i Gminy Serock Rafał Karpiński. o Rady 

Miejskiej w Serocku wpłynęła petycja Fundacji im. Nikoli Tesli z 21 grudnia 2021 r. którą 

wnosi o nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu 

zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu podjęcia uchwał umożliwiających podjęcie działań 

ratowniczych: 1) uchwały w przedmiocie "zakazu stosowania maseczek", 2) uchwały 

w przedmiocie "zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, ponieważ to działania 

surowo karane...", 3) "wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA, ponieważ te 

szczepionki są bronią biologiczno-chemiczną a zaszczepione osoby umrą w okresie 

najbliższych kilku lat…". Z analizy treści petycji wynika, że realizacja wniosków w niej 

zawartych nie należy do właściwości Rady Miejskiej w Serocku. Rada Miejska w Serocku 

nie jest w żaden sposób uprawniona do uchwalania aktów prawa miejscowego w materii 

wskazanej w petycji. Kwestie zakrywania ust i nosa w określonych miejscach jest materią 

regulowaną przez Radę Ministrów w ramach rozporządzenia z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, wydanego na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która reguluje 

także problematykę przeciwdziałania chorobom zakaźnym. Wykaz zakażeń i chorób oraz 

biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te zakażenia i choroby określony 

został w załączniku do ustawy. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 lutego 

2020 r. w sprawie zakażenia korona wirusem SARS-CoV-2 od 28 lutego 2020 r. zakażenie 

korona wirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami ww. ustawy. W związku z epidemią 

COVID-19 od 20 marca 2020 r. na terytorium RP wprowadzono obowiązujący do odwołania 

stan epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii). Do podstawowych instrumentów 

ustawowych w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID-19 należą instytucja kwarantanny 

i izolacji i są one powszechnie stosowane w praktyce. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące 

kwarantanny i izolacji zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 lutego 2021 r. w sprawie 

chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji  

w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. 

Odnośnie "wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA (...)" zgodnie z art. 4 prawa 

farmaceutycznego do obrotu dopuszczone są, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 4, produkty 

lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zwane dalej "pozwoleniem". 

Do obrotu dopuszczone są także produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie wydane przez 

Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską. Organem uprawnionym do wydania 

pozwolenia jest Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 



Biobójczych. W związku z powyższym, petycję w części dotyczącej podjęcia uchwały 

w przedmiocie "zakazu stosowania maseczek" należy przekazać do rozpatrzenia zgodnie 

z właściwością Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej 

i Radzie Ministrów, w części dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie "zakazu stosowania 

kwarantann i izolacji medycznej ponieważ to działania surowo karane..." należy przekazać 

zgodnie z właściwością Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej 

Polskiej i Ministrowi Zdrowia oraz w części "wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA 

ponieważ te szczepionki są bronią biologiczno-chemiczną a zaszczepione osoby umrą 

w okresie najbliższych kilku lat..." należy przekazać zgodnie z właściwością Prezesowi Urzędu 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zgodnie 

art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) adresat 

petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, 

zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 

Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, że jak najbardziej zgadza się ze stanowiskiem w tym 

zakresie i dopytał po za działaniami, które wykonują czy nie mam możliwości jakby jasno 

wskazać stanowisko, że opierając się na badaniach naukowych, wytycznych WHO, czy Komisji 

Europejskiej informacje, które są przedstawione w petycji są po prostu nie prawdziwe, czy 

wyolbrzymione. WHO używa takiego sformułowania, że korzyści wynikające ze szczepień, 

noszenia maseczek itd. przewyższają zagrożenia, które powodują tego typu rzeczy. Może warto 

by było w tej odpowiedzi, uzasadnieniu wyrazić rodzaj naszego stanowiska. 

Sekretarz Rafał Karpiński odpowiedział, że do tego zmierza właśnie ta fundacja, żeby zabrać 

stanowisko, a my proponujemy Radzie takie rozwiązanie, że Rada miejska, z całym 

szacunkiem, nie jest właściwa do oceny czy szczepionki są bezpieczne, czy nie, czy nakaz 

noszenia maseczek jest zgodny z prawem, z przepisami czy z ochroną zdrowia, my nie jesteśmy 

w stanie tego stwierdzić. Od tego są właściwe organy państwowe, europejskie, które 

zatwierdzają do obrotu pewnego rodzaju rozstrzygnięcia, szczepionki i raczej powinniśmy się 

tego trzymać i nie zawierać tego jednoznacznego stanowiska, ponieważ my nie jesteśmy do 

tego uprawnieni.  

Radny Sławomir Osiwała powiedział, że według niego nie traktował by tego jako petycji 

kierowanej do urzędu jako kompetentnego organu z jakąś prawidłowością czy właściwościami 

jaka posiada Rada Gminy czy Komisje Gminne. Nagabywanie organów rządowych czy 

samorządowych poprzez tego typu pisma, petycje, że musicie to zrobić, jest to wpisywanie się 

tylko i wyłącznie w jeden nurt. Według Radnego Sławomira Osiwiałę wyrażanie w taki sposób 

swoich poglądów uważa za niewłaściwy a z drugiej strony nie chciałby być osobą, która się 

wpisuje w czyjeś wyreżyserowane działania tzn. ktoś sobie postanowił napisać jakieś pismo, 

podpisać się, że jest jakąś organizacją czy stowarzyszeniem kliknąć „enter” w komputerze  

i wypełnić informacją własną wszystkich możliwych adresatów jako odbiorców. Jest to kolejny 

przykład osoby, która chyba z nudów nie mają co robić tylko później obserwują kto odebrał, 

jaka była reakcja, że na moje kiwnięcie ileś samorządów musiało zwołać sesje, czy ująć to  

w porządku obrad, podejmować uchwały. Radny Sławomir Osiwała zapytał czy my jako organ 

uchwałodawczy, muszą się tym zajmować, czy nie wystarczyłaby ewentualna odpowiedź 

email, że nie wchodzi to w zakres kompetencji organów samorządowych gminy.  

Radny Wiesław Winnicki powiedział, że według niego tej fundacji chodziło o to, że może na 

koniec roku odpisać coś z podatku. 



Radny Sławomir Osiwała zapytał czy rozglądali się jak w innych gminach postępują, czy na 

prawdę wszyscy na to odpowiadają, że naprawdę wszyscy są wobec takich osób, czy pseudo 

stowarzyszeń zachowywać formę administracyjną.  

Sekretarz Rafał Karpiński odpowiedział, że jesteśmy przedstawicielami władzy 

uchwałodawczej państwa i przepisy mówią, że jak wpłynie petycja to trzeba ja rozpatrzeć. 

Jeżeli jesteśmy organem nie właściwym to musimy go odesłać do organu właściwego. Tak jest 

skonstruowana ustawa, mamy pewne obowiązki i musimy je wykonywać. Jeśli chodzi o inne 

samorządy wykonują to również zgodnie z właściwością. Za brak stanowiska narażamy się na 

zapisy, na sankcje, grzywny określone w ustawach a w tym przypadku w ustawie o petycjach.  

Radna Bożena Kalinowska potwierdziła stanowisko, które przedstawił Sekretarz Rafał 

Karpiński, że najlepiej jest ustosunkować się do tej petycji, aby później nie musieli ponosić 

jakiś konsekwencji z tym związane. 

Głosowano w sprawie: 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli  

z 21 grudnia 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, 

Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie 

 z właściwością. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (6) 

Krzysztof Bońkowski, Bożena Kalinowska, Sławomir Osiwała, Aneta Rogucka, Wiesław 

Winnicki, Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (1) 

Teresa Krzyczkowska 

 

3. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Zakolski przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w 2021 roku, które stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Sławomir Osiwała powiedział, że w naszej działalności bieżącej, ogólnej jako Komisji 

brakuje wyniku naszych prac. Jeśli rozpatrywana była jakaś na przykład petycja, skarga, jeśli 

nasze wnioski zostały przekazane do Rady i w tej formie była podejmowana uchwała to po tym 

nie ma wiedzy co się z tym stało później, czyli jako członek Komisji nie mam wiedzy. Materiał 

zwrotny nie trafia do komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Zakolski zasugerował czy nasze sprawozdanie, które za 

chwilę zostanie poddane pod głosowanie, nie powinno być na końcu obarczone podpisami 

Komisji. 

 

Radny Sławomir Osiwała odpowiedział, że raczej nie, ponieważ nie jest to podjęcie uchwały 

tylko informacja dla Rady. Rada może przyjąć tą informację w formie uchwały, ale równie 

dobrze może przyjąć to w formie informacji Komisji z przebiegu prac z 2021roku. Radny 



Sławomir Osiwała powiedział, że jego zdaniem podpis Przewodniczącego Komisji pod 

sprawozdaniem jest wystarczający.  

 

Głosowano w sprawie: 
Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 roku.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (6) 

Krzysztof Bońkowski, Bożena Kalinowska, Sławomir Osiwała, Aneta Rogucka, Wiesław 

Winnicki, Krzysztof Zakolski 

NIEOBECNI (1) 

Teresa Krzyczkowska 

 

4. Sprawy różne. 

 

Nie zgłoszono. 

 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Krzysztof Zakolski zakończył posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

 

  

Przewodniczący 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Krzysztof Zakolski 

 

 

 

 

  

 

Przygotował(a): Justyna Kuniewicz 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


