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Pan Adam Salwowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łomiankach
Szanowny Panie Przewodniczący,
Ze zdumieniem dowiedziałam się, że w wiadomości rozesłanej do radnych 26 marca
br. stwierdził Pan, iż złożony przeze mnie wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady
Miejskiej w Łomiankach jest, jak to Pan określił, „niedopuszczalny i namawia do jawnego
łamania obowiązującego Prawa, Ustaw i Konstytucji”. Zdumienie moje jest tym większe, że
w swojej wiadomości zacytował Pan otrzymaną od Zastępcy Głównego Inspektora
Sanitarnego odpowiedź na zadane przez siebie pytanie, czy w obecnej sytuacji zwołanie
posiedzenia Rady jest dopuszczalne, w której to odpowiedzi wskazano Panu przepisy prawa
regulujące wspomniane zagadnienie, tj. przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24
marca

2020

r.

zmieniające

rozporządzenie

w

sprawie

ogłoszenia

na

obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522).
Zwracam Pańską uwagę na fakt, że stosownie do wskazanych Panu przepisów
ograniczenia dotyczące zgromadzeń, imprez, spotkań i zebrań NIE DOTYCZĄ spotkań i
zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub
pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w
gospodarstwie rolnym (§ 11a ust. 2 znowelizowanego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii). Sesja Rady Miejskiej jest niewątpliwie zebraniem związanym z wykonywaniem
zadań służbowych, dlatego też brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że
przeprowadzenie sesji jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Na marginesie zauważam, że
w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Sejmu RP i nikt poważny nie twierdzi, jakoby
stanowiło to złamanie obowiązującego prawa.

Wobec powyższego liczę, że wycofa się Pan z mającego charakter pomówienia
stwierdzenia, jakobym nawoływała do jawnego łamania obowiązującego prawa, oraz że w
przyszłości powstrzyma się Pan od formułowania tego typu stwierdzeń pod moim adresem.
Ponadto wzywam Pana do wykonania ciążących na Panu obowiązków ustawowych w
zakresie zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Łomiankach.
Z poważaniem,

Załącznik 1.
- Opinia prawna

