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PRZEWODNICZ1\CY RADY POWIATU 

OP.l52.1.2.2021 

ul. Plocka 39 
09-100 Plonsk 
www.powiat-plonski.pl 

tel. (0-23) 662-77-64 w. 119 
fax. (0-23) 662-38-16 
urzad@powiat-plonski.pl 
biurorady@powiat-plonski.pl 

Plonsk, dnia 30. 12.202lr. 

Szanowni Panstwo, 

Przewodnicz:tcy Rad Miejskich 

i Rad Gmin Powiatu Plonskiego 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2015r. 0 petycjach 

(t.j. Dz. U. 2018. 870) w zal'}czeniu zgodnie z wlasciwosci'} przekazujl( petycj(( w sprawie 

podjl(cia przez Rady Miejskie i Gminne uchwal umozliwiaj'}cych podjycie dzialan 

ratowniczych w zwi'}Zku z Covid-19. 

lednoczesnie w zal'}czeniu przekazujy UchwaJy Nr XLVI/27112021 Rady Powiatu 

Plonskiego z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie przekazania petycji wedlug wlasciwosci wraz 

z uzasadnieniem. 

Z powaZaniem 

Zalaczniki szt. 2: 

Dariusz Zelasko -
Przewodniczqcy Rady Powiatu 
Ptonskiego 

Elektronicznie podpisany przez Dariusz 
ielasko - Przewodniczqcy Rady Powiatu 
Plonskiego 
Data: 2021.12.30 10:50:06 +01 '00' 

- Petycja z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie podjt(cia przez Rady Miejskie i Gminne 
uchwal umozliwiaj'}cych podjt(cie dzialafl ratowniczych w zwi'lzku z Covid-19 

- Uchwala Nr XL VII27 11202 I Rady Powiatu Plonski ego z dnia 29 grudnia 202lr. 
w sprawie przekazania petycji wedlug wlasciwosci wraz z uzasadnieniem. 

Do wiadomosci: 

1) Fundacja im. Nikoli Tesli 
ul. Proletariacka 3/28 
15-449 Bialystok 
jarosiewiczmateusz@gmail.com 

2) ala 





, 
. ·.!!!~.!Xna Piotrowska - Starostwo Powiatowe w Plonsku 

Od: 
2O~.t2·22 

St"'DllwtI~WAcMt:u 

Wystano: 
00: 

Mateusz Jarosiewicz <jarosiewiczmateusz@gmail.com> 
sroda, 22 grudnia 2021 11 :45 
urzad@powiat-plonskLpl 

Temat: Do Przewodniczqcego Rady - Uzupetnienie brakujqcych zq~Gznik6w . oraz Apel 
Lekarza ji ST/~RO::'-

:V> ~KhN~.,C~. , 
:2A2. . ~ 

. :,~T:- . ! 2/ SP.U ':"{:1 
Wr",. 'r I • ,,' I 

W poprzednim mailu zabrak.o za~Clcznika z Oficjalnym Pismem Fu dacji.l.. 
Znajduje si~ ono pod tym linkiem: htt s:lIdrive. 00 le.comlfile/d/1 'f4tV ~ . . 
bQnP2fHGoOQsSofGal2WrIF50Em/view?usp=sharing POdpis: .. :. ... ,' .. 

- '-~ ~......r.;;.'._ •. . • 

119, 
APEL DO MtODYCH POLAKDW w sprawie szczepien przeciw Covi -19 - UAZe .f 

dr Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN (rr 0 ~jlilCjt BR74 
W zwiqzku z wyszezepianiem Pol skich Dzieci eksperymentalnymi preparatami r~1' tt 
inzynierii genetyeznej, ktore juz spowodowaty miliony okaleezeri i dziesiqtki 
tysi~cy zgonow prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezaleznych Lekarzy i 
Naukowcow wystosowala apel do wszystkich mlodych Polak6w 

I ~ -- .. ----------.-

Fundacja im. Nikoli Tesli, ul. Proletariacka 3/28, 15-449 

Bialystok KRS 00000443710 

Do PrzewodniczC\cych Rad Miejskich i Gminnych w Polsce - Petycja 

Na podstawie Konstytucyjnych i Ustawowych uprawnien, kt6re 
Fundacja im. Nikoli Tesli posiada jako Organizacja NGO oraz 
Konstytucyjnych uprawnieri Samorzetd6w 

• Trybunal Konstytucyjny - Miejsce w hierarchii ir6del prawa: 
RozporzCldzenie stanowi jedno ze ir6del prawa powszechnie 
obowiClzujClcego: Najwyzej stoi Konstytucja, nast~pnie 
Ratyfikowane umowy mi~dzynarodowe, nast~pnie Ustawy 
oraz Akty prawa miejscowego (Uchwaly SamorzCld6w). 
Najnizej w hierarchii znajduje si~ RozporzCldzenie Ministra, 
kt6re musi wynikac z ustawy. RozporzCldzenie nie moze stac w 
sprzecznosci z Ustawe, ani z Konstytucje,. 

• Art. 94. Konstytucji. Akty prawa miejscowego jako ir6dlo 
prawa. Organy samorze,du terytorialnego oraz terenowe organy 
administracji rzqdowei na podstawie i w granicach upowainien 
zawarlych w ustawie, ustanawiaje, akty prawa miejscowego 
obowie,zujC!lce na obszarze dzialania tych organ6w. Zasady ; 
tryb wydawania akt6w prawa miejscowego okresla ustawa, 



Na podstawie w/w przepis6w - Samorz~dy (Radni) mogq uchwalac 
wtasne uchwaly (akty prawa miejscowego) np. w sytuacjach kryzysowych 
gdzie zagrozone jest zycie i zdrowie ludzi (Stan Kryzysowy -
obostrzenia sanitarne w czasie epidemii) -Iub odwolywac 
(uniewazniac) rozporzqdzenia Ministra Zdrowia na ich terenie, a 
zwlaszcza te kt6re narazaj~ zdrowie i zycie ludzi lub s~ karalne - co 
reguluje Kodeks Karny. 

W zwi~zku z powyzszym Fundacja wnosi 0 Nadzwyczajne zwotanie 
posiedzen Rad Miejskich i Gminnych w Polce w obliczu zaistnienia 
Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia nast~puj~cych Uchwal 
umozliwiaj~cych podj~cie dziatan ratowniczych: 

1. Wydanie zakazu stosowania "maseczek ochronnych" na 
terenie podlegtych miejscowosci poniewaz stanowi~ powazne 
zagrozenie dla zycia zdrowia ludzi oraz wydanie komunikat6w 
w Mediach 0 szkodliwosci maseczek (Strona UrzfJdu Miasta, 
TVP, Prasa Internet) z jednoczesnym umieszczeniem w 
widocznych miejscach plakat6w (tablice ogloszen) z 
jednoczesnym powiadomieniem - Kuratoria, Szkoly, Szpitale, 
Przychodnie Lecznicze, UrzfJdy, Pracodawcy, Markety, PolicjfJ, 
Sc,dy, Sanepid, Urzc,d Wojew6dzki itp.) 

• Dow6d: w zalc,czeniu Praca Naukowa 11 0 szkodliwosci 
maseczek" (MDPI Open Access Journals - Szwajcaria) 
Opublikowana 20 kwietnia 2021 

W dotqczonej Pracy Naukowej mozna przeczytac. i:e maseczki ochronne 
(nawet te chirurgiczne) - maje, ZEROW4 skutecznosc w wylapywaniu 
jakichkolwiek wirus6w to na dodatek stanowie, powaine zagroienie 
dla iycia i zdrowia ludzi w postaci powodowania CifJikiej 
Niewydolnosci Oddechowej (ang. - SARS) na skutek zatrucia 
dwutlenkiem wfJgla (C02) i niedotlenienia organizmu oraz 
powodowania innych chor6b. 

Karalnosc wg Kodeksu Karnego: Art. 165. (Sprowadzenie 
niebezpieczenstwa powszechnego), Art. 119 (Oyskryminacja), Art. 220. 
(Naratenie tycia albo zdrowia pracownika), Art. 190a. KK (Uporczywe 
nf1kanie), Art. 160 kk (narata czlowieka na bezpasrednie 
niebezpieczenstwo utraty tycia alba ci~tkiego uszczerbku na zdrawiu), 
Art. 191. kk (Zmuszanie do okreslonego zachowania), 

• Art. 207. Kodeks Pracy - Obowie,zki pracodawcy w zakresie 
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladzie pracy § 1. 
Pracodawca ponos; odpowiedzialnosc za stan 
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladzie pracy. Na zakres 
odpowiedzialnosci pracodawcy nie wplywajCl obowiClZki 
pracownik6w w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy 
oraz powierzenie wykonywania zadan sluiby bezpieczenstwa i 
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higieny pracy specjalistom spoza zakladu pracy, 0 kt6rych 
mowa wart. 237(11) sluiba bezpieczeristwa i higieny pracy § 
2. § 2. Pracodawca jest obowiClzany chronic zdrowie i iycie 
pracownik6w przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunk6w pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiC/gni~c 
nauki i techniki. 

** W przypadku napotkania ze strony Rzc,du PiS, Ministra Zdrowia, 
Wojewody, Sanepidu jakichkolwiek lIuwag" lub innego typu 
"obiekcji" - Prosimy przyjmowacje tylko na pismie i od razu 
kierowac wnioski do prokuratury 0 pociClgni~cie do 
odpowiedzialnosci karnej (informujClc jednoczesnie fundacj~) m. n. 
o Utrudnianie dzialari ratowniczych: 

• Art. 172. KK Przeszkadzanie dzialaniom ratowniczym. Kto 
przeszkadza dzialaniu majC/cemu na celu zapobieienie 
niebezpieczeristwu dla iycia lub zdrowia wielu os6b a/bo 
mienia w wie/kich rozmiarach, pod/ega karze pozbawienia 
wolnosci od 3 miesi~cy do /at 5. 

2. Wydanie zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej 
poniewaz Set to dziatania surowo karane (pozbawianie ludzi 
wo/nosei - bez wyroku sc,dowego) i traktowane przez Ustaw~ 
polski Kodeks Karny jako IIzbrodnie". Art. 118 A § 2 (Udzial w 
masowym zamachu) Art. 189 (Pozbawienie cz/owieka wolnosci). 

• Art. 8 kk Zbrodni~ moina pope/nit tylko umyslnie; wyst~pek 
moina pope/nit takie nieumyslnie, jeieli ustawa tak stano wi. 

• Dow6d: w za/c,czeniu: wyrok Sc,du w Lizbonie z dnia 
11. 11.2020r - Sygnatura akt. Proc. N° 1783120.7T8PDL.L 1-
Portugalski Sc,d Apelacyjny uwaia testy peR za 
niewiarygodne i uznaje kwarantann~ jako "areszt domowy" 
(pozbawienie wolnosci) + Orzeczenie NSA w Warszawie: 
Orzeczenia Sqd6w wydane w krajach Unii Europejskiej Sq 
uznawane automatycznie, bez koniecznosci przeprowadzania 
jakiegoko/wiek post~powania w pozostalych krajach Unii 
Europejskiej. (TK - hierarchia ir6del prawa: Ratyfikowane 
umowy mi~dzynarodowe), 

3. Wydanie zakazu stosowania "szczepionek" mRNA 
(wszystkich producent6w) poniewaz te szczepionki Set Bronict 
Biologiczno-Chemicznet a zaszczepione osoby bez pomocy 
medycznej umret W okresie najblizszych kilku lat (wg 
Ministerstwa Zdrowia zostalo zaszczepionych ok. 20 000 000 
Polak6w) oraz Podj~cia "Dzialan Ratowniczych" majc,cych na 
celu obj~cia szczeg6lnC/ opiekCl medycznc, wszystkich os6b 
zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i iycia a takie 
wydanie specjalnych komunikat6w w tej sprawie w Mediach. 

• Dow6d: w zalClczeniu Praca Naukowa (MDPI Open Access 
Journals· Szwajcaria) Bialko kolca szczepionki mRNA 
wywoluje - Mutacje /ub "b/~dy" DNA Opublikowanej: 13 
paidziernika 2021 r. 
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** wszystkie zalClczniki sCI dostflpne pub/icznie na stronie Fundacji Tesli 
pod adresem www. fundacja-tesli.manifo.com http://fundacja
tesli.manifo.coml 

We wskazanej Pracy Naukowej mozna przeczytac, ze: Bialko kolca 
szczepionki mRNA wywoluje - Mutacje lub IIb/~dy" w sekwencji 
genetycznej. • USUNIF;CIA calych segment6w kodu genetycznego. • 
WSTAWIENIE nieprawidlowych segment6w. • Mieszanie i 
dopasowywanie / permutacje kodu genetycznego. B/~dy te, 
wyrazone poprzez podzial i replikacj~ komarek, powodujc,: 

• Eksplozja raka i guz6w nowotworowych w calym ciele • Utrata 
produkcji limfocyt6w BiT ukladu odpornosciowego (tj. wywolany 
niedob6r odpornosci AIDS) • Zaburzenia autoimmunologiczne • 
Przyspieszone starzenie i skr6cona dlugosc telomer6w • Utrata 
funkcjonowania z/ozonych uklad6w narzc,d6w, takich jak 
krc,zeniowy, neurologiczny, hormonalny, mi~sniowo-szkieletowy itp. 
• Uszkodzenie kom6rek przypominajc,ce zatrucie promieniowaniem 
(choroba popromienna), poniewaz komarki niszczc, sit} od wewne,trz. 

Wiele z tych efekt6w jest oczywiscie smiertelnych. Inni bt}de, 
obcic,zac ofiary szczepionek straszliwymi wyniszczajc,cymi urazami i 
wadami narzc,d6w, kt6re bl/de, wymagaly interwencji medycznej 
przez cale iycie. Ekspozycja 5G, ekspozycja na chemtrail, 
ekspozycja na chemikalia iywnosci, mammografia, a nawet 
ekspozycja na swiatlo sloneczne bt:dc, siac spustoszenie u os6b, 
ktore przyj~/y szczepionki mRNA. W efekcie oznacza to, ze 
hamowanie mechanizmu naprawy DNA NHEJ przez bialko kolczaste 
prowadzi rawniez do skrocenia dlugosci zycia i przyspieszonego 
starzenia. Wedlug niektorych szacunk6w 50% os6b, kt6rym 
wstrzyknil/to szczepionki zawierajc,ce mRNA, umrze w cic,gu pit}ciu 
lat. Teraz mamy g/~bsze zrozumienie mechanizm6w, dzil/ki kt6rym 
moge, wyste,pic te zgony wywolane szczepionke,. 

Innymi slowy, osoby narazone na promieniowanie 5G, badania 
mammograficzne, plastyfikatory chemiczne w produktach 
spoiywczych i substancje rakotw6rcze w produktach higieny 
osobistej (detergenty do prania, perfumy, szampony, balsamy do 
sk6ry itp.) nie bl/de, w stanie naprawic uszkodzen DNA 
spowodowanych przez te ekspozycje. Po stosunkowo niewielkich 
ekspozycjach zaczne, mutowac i rozwijac nowotwory w calym 
swoim ciele. Ekspozycja na 5G powoduje wytwarzanie we krwi 
peroksyazotynow, niezwykle niebezpiecznego wolnego rodnika, 
ktory powoduje uszkodzenia DNA w kom6rkach mozgowych i 
komorkach tkanek w calym ciele. Mozna to nawet opisac jako rodzaj 
binarnego systemu broni, w ktorym szczepionki mRNA oslabiaje, 
naprawt: DNA, a ekspozycja na 5G (Iub ekspozycja chemiczna w 

4 



zywnosci) zapewnia bron, ktora lamie nici DNA i prowadzi do tego, 
ze organizm nie jest w stanie zachowac integralnosci genetycznej 
podczas replikacja komorek. Nie trzeba wiele czasu, by wyrazic to w 
przeraiajqcy sposob fizyczny, taki jak proba wyhodowaniatkanek 
narzqdow wewnt:trznych na powierzchni skory lub twarzy, dlatego 
zatytulowalem dzisiejszy podcast dotyczqcy aktualizacji sytuacji: 
"Potwory, zombie i mutanty. 11 

Dodatkowe Informacje 0 "Pandemii" Covid-19 

Nalezy wiedziec, ze wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie: Przezit:bienie (ang. 
COVID-19), to infekcja gornych drog oddechowych, wywolywana 
przez ponad 200 roinych wirus6w, najczf)sciej rynowirusy. 
(koronawirusy tzw. "wirusy koronowe" i wirusygrypy). Do objawow 
przezit:bienia naleiq: bol gardla, katar, kaszel, kichanie, rzadko bole 
glowy, bole mit:sniowe, rzadko niewysoka gorqczka. Objawy 
narastajq stopniowo, w wit:kszosci przypadkow w ciqgu 7-10 dni 
nast~puje powrot do zdrowia. Przezif}bienie jest lagodnq chorobq, Z 

reguly nie wyst~pujq powiklania (u osob z astmc, oskrzelowq lub 
innymi przewleklymi chorobami ukladu oddechowego oraz 
niedoborem odpornosci moie dojsc do rozwoju zapalenia oskrzeli 
il/ub zapa/enia pluc). 

COVID-19 to choroba wywolywana przez nowego koronawirusa. 
Utrata wf}chu illub smaku jest charakterystyczna dla COVID-19, 
rzadko wystt:puje w innych zakaieniach wirusowych. Przy braku 
tego objawu, odroinienie grypy od COVID-19 (przezif}bienia) jest 
moiliwe jedynie na podstawie badania antygenowego. Poza utratq 
w~chu illub smaku, mogq wystqpic rowniei w przebiegu grypy. 
Warto pamif}tac, ie zar6wno grypa sezonowa, jak i zakaienie 
COVID-19 mogq przebiegac bez gorqczki, z bardzo skClPymi 
objawami. 

• Dow6d: w zalqczeniu opinia Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego PZH w Warszawie: PRZEZ/~BIENIE, COVID-19, 
GRYPA SEZONOWA 

Nalezy do tego dodac jeszcze inne informacje 0 ktorych wszyscy 
wiedz'l, ze "przeziqbienia" wystqpuj'l i wystqpowaty zawsze -
gl6wnie w okresie jesienno-zimowym. Dlatego co roku wyst~powal 
w Polsce podwyzszony poziom zachorowan na przeziqbienia co 
nazywano "stanem epidemii grypy" i wprowadzano stan 
"gotowosci" w Placowkach Medycznych i wypisywano wiqcej 
zwolnien lekarskich. Ale nikt nigdy z tego powodu nie "blokowal" 
kraju. I nie wpisywaf Przeziqbienia (koronawirusow) ani, Grypy 
Sezonowej jako "choroby szczegolnie niebezpiecznej". Nikt nigdy 
nie wprowadzaf tez z powodu "Przezi~bien" - Stanow Zag rozen ia 
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Epidemiologicznego. Zrobil to bezprawnie Minister Zdrowia tukasz 
Szumowski. 

Trudno by byJo uznac takie dzialania za "nieumyslne" i traktowac 
glupot~ jako okolicznosc lagodzetcet - zwJaszcza, ze mamy do 
czynienia z lekarzami, ktorzy doskonale znajet si~ na wirusach i 
bakteriach - wiQc ich klamstwa w mediach nalezy traktowac jako 
celowe i swiadome gdyz wszyscy wiedzet, ze: 

Chorobotworcze Wirusy i Bakterie Sq wszt:dzie: Na wysypiskach, 
smietnikach, kanalizacji, wenty/acji, drzewach, budynkach, 
ubraniach ... roznoszq sit: z kurzem i wiatrem. Nie trzeba nawet 
otwierac okien ieby bylo ich pelno w pomieszczeniach. 
Wdychamy ... zjadamy wirusy i bakterie razem z pieczywem, 
owocami, warzywami - nie sposob sif1 nimi nie zetknqc. Wirusy 
byly, Sq i bf1dq. / jeieli ktos mowi, ie "maseczki" mogq nas ochronic 
przed wirusami i bakteriami i na dodatek taki ktos posiada tytul 
profesora wirus%gii - to na/eiy takie gadanie wloiyc mit:dzy bajki. 
Nie dosc, ie taki ktos opowiada po prostu "bzdury" i klamstwa - to 
na dodatek nie zna "podstaw epidemio[ogii" • 

. .Iako ciekawostkf1 warto dodac, ie wirusy I1mutuj;I"- ale tylko w 
ramacl1 wlasnego I1gatunku". Dlatego nigdy "korona-wirus" nie 
stanie sj~ ., wirusem grypy" ani odwrotnie. Tak jak pies nie b~dzie 
ni9dy kotem. Dlatego wszelkie twierdzenia Wirusolog6w 0 wysokiej 
smiertelnosci korona-wirus6w jest klamstwem (publicznym 
oszustwem Art. 286 i celowq dezinformacjq Art. 132) gdyz jest to 
sprzeczne z podstawowq wiedzCJ. medycznq a zwlaszcza z zakresu 
gl~netyki (DNA). 

• Art. 224a. Falszywe zawiadomienie 0 zagroieniu. Kto wiedzClc, 
ie zagroienie nie istnieje, zawiadamia 0 zdarzeniu, kt6re 
zagraia iyciu /ub zdrowiu wielu os6b lub mieniu w znacznych 
rozmiarach /ub stwarza sytuacjt:, majqcq wywolac 
przekonanie 0 istnieniu takiego zagroienia, czym wywoluje 
czynnosc instytucji uiytecznosci pubJicznej lub organu 
ochrony bezpieezeristwa, porzqdku pubJicznego lub zdrowia 
majqcq na eelu uchylenie zagroienia, pod/ega karze 
pozbawienia wo/nosei od 6 miesit:ey do lat 8. 

Dzisiaj jest juz wiadome, ze za tet Falszyw" Pandemiet stojq Koncerny 
Farmaceutyczne (Pfizer), Koncerny Medialne, ktore skorumpowafy 
(zastraszyly lub przekupily rzqdzqcych po/ityk6w) w wielu krajach na 
swiecie - w Polsce rowniez. Nie przewidzieli tylko jednego: ze 
wszystkie ich dzialania Set karalne a szczeg61nie zabijanie. I nie ma 
znaczenia czy zabija siQ czfowieka truciznet czy "szczepionk'l" 
mRNA - jest to morderstwo Art. 148 
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Na marginesie dodam, ze wszyscy Prezydenci Miast Wojewodzkich w 
Polsce zostali pociqgniqci do odpowiedzialnosci karnej przez 
Organizacje NGO w imieniu ktorych wystqpuje Fundacja Tesli za 
(pomocnictwo) w Ludobojstwie na Polakach za pomocq 
smiertelnych szczepionek mRNA. (Art. 118 kk + 18 kk) gdyz swoim 
"zaniechaniem" (biernosciq) pozwalaJi mordercom zabijae ludzi. 

• Art. 18. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna 
osoba dokonala czynu zabronionego, swoim zachowaniem ulatwia 
jego popelnienie, W szczeg6/nosci dostarczajqc narzfldzie, srodek 
przewozu, udzieJajqc rady /ub informacji; odpowiada za 
pomocnictwo takie ten, kto wbrew prawnemu, szczeg61nemu 
obowiClZkowi niedopuszczenia do pope#nienia czynu 
zabronionego swoim zaniechaniem ulatwia innej osobie jego 
popelnienie. 

• Art. 15 kk {Bezkarnosc usilowania. Czynny tal] § 1. Nie pod/ega 
karze za usilowanie, kio dobrowolnie odstqpil od dokonania Jub 
zapobiegl skutkowi stanowiqcemu znamifl czynu zabronionego. § 
2. 5c,d moze zastosowac nadzwyczajne z/agodzenie kary w 
stosunku do sprawcy, kt6ry dobrowolnie staral sit: zapobiec 
skutkowi stanowiqcemu znamit: czynu zabronionego. 

Mamy nadziejq, ze nie chcecie pojse siedziee razem z nimi ? 
Nieznajomosc Prawa - nie zwalnia z jego przestrzegania - ignorantia 
iuris nocet: nikt nie moze usprawiedliwiac swoich dzialan lub 
zaniechan tym, ie nie zna przepis6w prawa. 

Oficjalne Pismo Fundacji w Zaf~czeniu 

Founder and President of the Foundation's 
Management Board 
Mariusz Najda 
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Uchwala Nr XL VI/271 12021 

Rady Powiatu Plonskiego 

z dnia 29 grudnia 2021 roku 

w sprawie przekazania petycji wedlug wlasciwosci 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie 
powiatowym, (t.j. Dz. U. 2020. 920 z pom. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 Iipca20I5r. 
o petycjach (t.j. Dz. U. 2018. 870) Rada Powiatu Plonskiego uchwala, co nast~puje: 

§1 

Uznaje si~ Rad~ Powiatu Plonski ego za niewlaSciw~ do rozpatrzenia petycji w sprawie podj~cia 
przez Rady Miejskie j Gminne uchwal umozliwiaj~cych podj~cie dzialan ratowniczych 
w zwi~zku z Covid-19. 

§2 

Zlozon~ petycj~ przekazuje si~ zgodnie z wlaSciwosci~ do Rad Miejskich i Rad Gmin z terenu 
Powiatu Plonski ego. 

§3 

Uzasadnienie zaj~tego stanowiska zawiera zal~cznik do niniejszej uchwaly. 

§4 

Uchwala wraz z uzasadnieniem podlega dor~czeniu podmiotowi wnosz,)cemu petycj~ oraz do 
Rad Miejskich i Rad Gmin z terenu Powiatu Plonskiego. 

§5 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Przewodnicz,)cemu Rady Powiatu Plonskiego. 

§6 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia 

Przewodnicz~cy 

· ~:::;PI:7e&~ 
Dariusz Zelasko 



Uzasadnienie 

ZaJl!cznik do 
Uchwaly NT XLVI/271 12021 
Rady Powiatu PJonskiego 
z dnia 29 grudnia 2021 roku 

W dniu 22.12.2021r. wplyn~la do Rady Powiatu Plonskiego petycja w sprawie podjc;cia 

przez Rady Miejskie i Gminne uchwal umozliwiajqcych podj~cie dzialan ratowniczych 

w zwiqzku z Covid-19. 

przewodniczqcy Rady Powiatu Plotiskiego, stosownie do swoich kompetencji 

wynikajqcych z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym, 

w zwiqzku z § 21 Statutu Powiatu Plotiskiego, skierowal petycj~ do Komisji Skarg, Wniosk6w 

i Petycji Rady Powiatu Plotiskiego, celemjej rozpatrzenia. 

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji dokonala analizy tresci wniesionej petycji 

i stwierdzila co nast.ypuje: 

Z treSci wniesionej petycji wynika, ze podmiot wnosz~cy petycj~ wni6sJ do 

"Przewodniczqcych Rad Miejskich i Gminnych" ~danie nadzwyczajnego zwolania posiedzen 

Rad Miejskich i GmiJU1ych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego w celu 

uchwalenia uchwal umozliwiaj~cych podj~cie dzialan ratowniczych w zwi~ku z Covid-19. 

W zwi~zku z powyzszym organami wlasciwymi do rozpatrzenia wniesionej petycji s~ rady 

miejskie i rady gmin. 

Zgodnie z art. 6 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2015r. 0 petycjach adresat petycji, kt6ry 

jest niewlasciwy do jej rozpatrzenia, przesylaj~ niezwlocznie, nie p6zniej jednak nii; w terminie 

30 dni od dnia jej zloi;enia, do podmiotu wlasciwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiaj~c 

o tym r6wnoczeSnie podmiot wnosz~cy petycj.y. 

W zwiqzku z powyzszym Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji uznala, ze petycja 

podlega przekazaniu wedlug wlasciwosci do Rad Miejskich i Rad Gmin z terenu Powiatu 

Plonskiego, jako podmiot6w wlaSciwych do jej rozpatrzenia. 

W zwi~zku z powyzszym podjc;cie niniejszej uchwaly jest zasadne. 

/ 
/ 

/ 



· Elektronicznie 
Dariusz Zelasko podpisany przez 

Uchwala Nr XL VI/271/2021 - Dariusz Zelasko-

d . Przewodniczqcy 
Rady Powiatu Plonskiego Przewo nlCZqC Rady Powiatu 

z dnia 29 grudnia 2021 roku y Rady Powiatu PJonskiego 

Plonskiego Data: 2021.12.30 
10:54:49 +01'00' 

w sprawie przekazania petycji wedrug wlasciwosci 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie 
powiatowym, (t.j. Dz. U. 2020.920 z p6zn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 111ipca 20I5r. 
o petycjach (t.j. Dz. U. 2018. 870) Rada Powiatu Plonskiego uchwala, co nast~puje: 

§1 

Uznaje si~ Rad~ Powiatu Ploitskiego za niewlasciw,! do rozpatrzenia petycji w sprawie podj~cia 
przez Rady Miejskie i Gminne uchwal umozliwiaj,!cych podj~cie dzialait ratowniczych 
w zwi'!Zku z Covid-19. 

§2 

Zlozon'! petycj~ przekazuje sitt zgodnie z wlasciwosci,! do Rad Miejskich i Rad Gmin z terenu 
Powiatu Plonski ego. 

§3 

Uzasadnienie zaj~tego stanowiska zawiera zal,!cznik do niniejszej uchwaly. 

§4 

Uchwala wraz z uzasadnieniem podlega dorttczeniu podmiotowi wnosz'!cemu petycjtt oraz do 
Rad Miejskich i Rad Gmin z terenu Powiatu Plonski ego. 

§5 

Wykonanie uchwaly powierza sitt Przewodnicz'!cemu Rady Powiatu Plonski ego. 

§6 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia 

Przewodnicz=!cy 

Rady Powiatu Ploiiskiego 

Dariusz Zelasko 



Uzasadnienie 

Za1'lcznik do 
Uchwaly Nr XLVII27112021 
Rady Powiatu Plonski ego 
z dnia 29 grudnia 2021 roku 

W dniu 22.12.2021 r. wplyn«la do Rady Powiatu Plonski ego petycja w sprawie podj«cia 

przez Rady Miejskie i Gminne uchwal umoiJiwiaj'lcych podj«cie dzialan ratowniczych 

w zwi,!zku z Covid-19. 

Przewodnicz'lcy Rady Powiatu Plonski ego, stosownie do swoich kompetencji 

wynikaj'lcych z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym, 

w zwi,!zku z § 21 Statutu Powiatu Plonskiego, skierowal petycj« do Komisji Skarg, Wnioskow 

i Petycji Rady Powiatu Plonskiego, celem jej rozpatrzenia. 

.I 
Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji dokonala analizy tresci wniesionej petycji 

istwierdzila co nast«puje: 
". 

Z tresci wniesionej petycji wynika, ze podmiot wnosz'!cy petycj« wniosl do 

"Przewodniczqcych Rad Miejskich i Gminnych " zCldanie nadzwyczajnego zwolania posiedzen 

Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego w celu 

uchwalenia uchwal umozliwiaj,!cych podj«cie dzialaii ratowniczych w zwi(!Zku z Covid-19. 

W zwi'lzku z powyZszym organ ami wlasciwymi do rozpatrzenia wniesionej petycji S,! rady 

miejskie i rady gmin . 

. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2015r. 0 petycjach adresat petycji, ktory 

jest niewlasciwy do jej rozpatrzenia, przesyla j,! niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 

30 dni od dnia jej zlozenia, do podmiotu wlasciwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiaj'lc 

o tym rownoczesnie podmiot wnosz'!cy petycj«. 

W zwi,!zku z pOwyZszym Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji uznala, ze petycja 

podlega przekazaniu wedlug wlasciwosci do Rad Miejskich i Rad Gmin z terenu Powiatu 

Plonskiego, jako podmiotow wlasciwych do jej rozpatrzenia. 

W zwi'lzku z pOwyZszym podj«cie niniejszej uchwaly jest zasadne. 


