
ZAKAZANE UCHWAŁY 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA WROCŁAWIA 



 

PROJEKT NR. 4 

UCHWAŁA XXXXX 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA WROCŁAWIA 

z dnia XXXXXX 

w sprawie zakazu przynależności Radnych do stowarzyszeń wolnomularskich 

Podstawa prawna: 

Dekret Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego nr. 624 z dnia 22.11.1938- ,,O rozwiązaniu 

zrzeszeń wolnomularskich” 

§ 1. 

1. Poniższa uchwała ma na zadanie wyeliminować wpływy stowarzyszeń i zrzeszeń 

wolnomularskich na Młodzieżową Radę Miasta Wrocławia. 

2. Poniższa uchwała nie wprowadza żadnych kar sądowych ani cywilnych. 

§ 2. 

Jako ,,wolnomularstwo” należy rozumieć międzynarodowy tajny ruch społeczny, mający na 

celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi różnych religii, narodowości i 

poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż 

wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. ,,Wolnomularstwo” 

zwane jest inaczej ,,masonerią”. 

§ 3 

1. Zakazane jest stosowanie symboliki masońskiej na sesjach Rady, a także przez 

reprezentujących ją Radnych. 

2. Do symboliki masońskiej zwanej inaczej wolnomularskiej należy: 

1) Cyrkiel - symbol mądrości, wiedzy, rozumu, twórczych i aktywnych sił Boga i 

człowieka. Łącząc w sobie okrąg, czyli nieskończoność i punkt - początek, symbolizuje 

absolut. Obok węgielnicy i Biblii jest jednym z tzw. Wielkich Świateł w loży. 

2) Węgielnica - symbolizuje równowagę i szczerość, w rycie szkockim w połączeniu z 

cyrklem symbolizuje siły pasywne. 



3) Świątynia Salomona - symbol dążenia do zjednoczenia ludzkości. Jej zadaniem jest 

przygotowanie całej ludzkości, symbolizuje doskonałość, całą masonerię. 

4) Oko - symbol świadomości, mądrości, Wielkiego Architekta. 

5) Litera G - umieszczana często w centrum płonącej pięcio- bądź sześcioramiennej 

gwiazdy, jest interpretowana jako odniesienie do wyrazów "Grande", "Grand" 

znaczących "Wielki", nawiązanie do geometrii, oraz greckiego "gnosis" - wiedza. 

6) A także inne. 

§ 4 

1.) Nikt w Prezydium, Komisji Statutowej oraz w Radzie nie może należeć do 

wolnomularstwa. 

2.) Rada nie powinna współpracować z organizacjami zależnymi od wolnomularstwa lub do 

niego należące. 

3.) Rada nie może należeć do wolnomularstwa oraz z nim współpracować. 

4.) Szczególnie zabrania się współpracy z organizacja B’nai B’rith.  

§ 5. 

1.) W przypadku przyłapania Radnego na współpracy pośredniej lub bezpośredniej z 

wolnomularstwem Radny ten zostaje zawieszony w sprawowaniu mandatu Radnego. 

2.) Gdy wina Radnego zostanie udowodniona Rada kwalifikowaną większością głosów może 

zadecydować o zrzeczeniu się mandatu przez Radnego. 

3.) Podejrzany Radny ma prawo do obrony.  

§ 6. 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia. 

 

PROJEKT NR. 5 

UCHWAŁA XXXXXXX 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA WROCŁAWIA 

z dnia 21 grudnia 2017   

w sprawie prawidłowego działania stron internetowych, zniesienia cenzury i zapobiegnięciu 

problemów sieciowych w darmowej oraz publicznej sieci Wi-Fi we Wrocławiu 



§ 1. 

Poniższa uchwała ma na celu zwrócenie uwagi na problemy w działaniu stron internetowych, 

a także ich zapobiegnięciu w przyszłości na publicznie dostępnej i darmowej miejskiej sieci 

Wi-Fi we Wrocławiu. 

§ 2. 

1. Umożliwia się Radzie zgłaszanie do Rady Miasta uwag dotyczących funkcjonowania 

miejskiej sieci Wi-Fi. 

2. Rada w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów może zadecydować o 

potrzebie zwrócenia się do władz Wrocławia w celu wyjaśnienia powtarzających się błędów 

w funkcjonowaniu sieci miejskiej Wi-Fi. 

3. Rada może, ale nie musi powoływać Komisji, w drodze uchwały, która miałaby się zająć 

badaniem tych problemów. 

4. Rada może zaproponować Radzie Miasta rozwiązania mające na celu wyeliminowanie 

danych błędów sieciowych w przyszłości. 

§ 3. 

1. Do problemów sieciowych należą przede wszystkim: 

   1) blokada stron internetowych 

   2) zakłócenia w przeglądaniu stron internetowych 

   3) nagminne problemy z połączeniem sieciowym  

2. Do problemów sieciowych zalicza się też inne zauważone w przestrzeni publicznej. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PROJEKT NR. 6 

UCHWAŁA XXXX 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA WROCŁAWIA 

z dnia 21 grudnia 2017  

w sprawie udostępnienia Wolnej Energii 

§ 1. 



Poniższa uchwała na za zadanie udostępnić młodzieży wrocławskiej urządzenia oraz 

technologię Wolnej Energii. 

§ 2. 

Jako ,,Wolną Energię” należy rozumieć ogólne określenie teorii oraz metod pozyskiwania 

energii w sposób pozwalających na wytwarzanie ogromnych ilości energii minimalnym 

kosztem energii wejściowej. 

§ 3.  

1. Zadaniem Rady jest rozpowszechnianie wiedzy oraz dokumentów o Wolnej Energii. 

2. Rada może powołać zwykłą większością głosów Komisję dot. Wolnej Energii w drodze 

uchwały. 

3. Rozpowszechnianie Wolnej Energii musi się odbyć zgodnie z prawem. 

§ 4. 

1. Rozpowszechnia się w szczególności patenty zarejestrowane w  biurach patentowych. 

2. Do patentów tych zalicza się w szczególności: 

 1) USP #685957 Wynalazca- Nikola Tesla 

,,Apparatus for the utilization of radiant energy” 

2) USP #2796345 Wynalazca- Samuel Friedmann 

,,Process of producing lead-zinc alloys” 

3) US Patent # 4,424,797 Wynalazca- Eugene Perkins 

,, Heating Device” 

4) US Patent # 4,143,639 Wynalazca- Eugene Frenette 

,, Friction Heat Space Heater” 

5) USP # 4,936,961 Wynalazca- Stanley Meyer 

,, Method for the Production of a Fuel Gas” 

3. Patentów używa się zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Patenty chronione są prawem.  

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

 

 

PROJEKT NR. 7 

 

UCHWAŁA XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia 

 

z dnia 21 grudnia 2017  

 

w sprawie zakazu tworzenia smug chemicznych z samolotów na terenie Miasta Wrocławia 

 

§1. 

1. Poniższa uchwała ma za zadanie jak najmocniej ograniczyć lub zlikwidować zjawisko 

smug chemicznych tworzonych z samolotów nad terenem administracyjnym Miasta 

Wrocławia. 

2. Poniższa uchwała nie zakazuje tworzenia zwykłych smug kondensacyjnych z samolotów 

nad terenem administracyjnym Miasta Wrocławia. 

 §2. 

1. Smugi chemiczne można rozumieć jako ,,chemstrails”. 

2. Smugi kondensacyjne można rozumieć jako  ,,constrails”. 

 

§3. 

1. Smugę kondensacyjną należy rozumieć jako zbudowaną z kryształków lodu chmura typu 

cirrus, powstająca najczęściej za samolotem odrzutowym lecącym w górnej troposferze i 

dolnej stratosferze, zazwyczaj na wysokości między 8 a 15 km nad ziemią. Może utrzymywać 

się kilka godzin. 

2. Smugę chemiczną należy rozumieć jako zbudowaną z chemicznych i toksycznych 

związków chmurę przypominającą chmurę typu cirrus utrzymującą się nawet kilka dni. 

 

§4. 

Nie należy mylić zwykłych smug kondensacyjnych od smug chemicznych. 

 

§5. 

1. Zakazuje się rozpylania wszelkich aerozoli chemicznych z samolotów nad terenem 

administracyjnym Miasta Wrocławia. 

2. W skład tego zakazu wchodzą również smugi kondensacyjno- chemiczne. 

3. Zakaz nie obejmuje smug, w którym udowodniono nietoksyczność oraz kondensacyjność. 

 

§6. 

Zakazuje się używania urządzeń oraz technologii w samolotach tworzących smugi chemiczne. 

 

§7. 

1. W rozpoznaniu urządzenia lub technologii tworzenia smug chemicznych używa się 

oficjalnej dokumentacji. 

2. W skład dokumentacji wchodzą: 

1) dokumenty 

2) patenty 

3) dokumenty prawne 



3. W skład patentów wchodzą w szczególności: 

1) Patent US1338343 – 27 Kwiecień 1920 

,,Process and apparatus for the production of intense artificial clouds, fogs, or mists” 

2) Patent US1619183- 1 Marzec 1927 

,,Process of producing smoke clouds from moving aircraft” 

3) Patent US1631753- 7 Czerwiec 1927 

,,Electric heatek” 

4) Patent US 3990987 

,,Smoke generator” 

5)  Patent US 2591988 ene87 

,,Production of tio2 pigments” 

6) Patent US2721495 

,,Method and apparatus for detecting minute crystal forming particles suspended in a gaseous 

atmosphere „ 

7) Patent US3338476 

,,Heating device for use with aerosol containers” 

8) Patent US3432208 

,,Fluidized particle dispenser” 

9) Patent US3518670 

,,Artificial ion cloud” 

10) Patent  US3534906 

,,Control of atmospheric particles” 

11) Patent US3630950 

,,Combustible compositions for generating aerosols particularly suitable for cloud 

modification and weather control and aerosolization process’’ 

12) A także inne znalezione. 

4. Patenty są chronione prawem i nie mogą być wykorzystywane przeciwko młodzieży 

wrocławskiej. 

5. Wszelka dokumentacja jest dostępna dla młodzieży wrocławskiej i nie może być utajona. 

 

§8. 

1. Rada w drodze uchwały może utworzyć Komisję dot. Smug Chemicznych. 

2. Rada udostępnia publicznie ustalenia Komisji dot. Smug Chemicznych. 

 

§9. 

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018. 
 

PROJEKT NR. 8 

UCHWAŁA XXXX 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA WROCŁAWIA 

z dnia xxxxx 

w sprawie zakazu stosowania broni biologicznej 

§1. 



Poniższa uchwała ma za zadanie wyeliminować używanie broni biologicznej na młodzieży 

wrocławskiej. 

§2. 

Poniższy zakaz dotyczy broni zarówno tajnej jak i jawnej. 

§3. 

Jako ,,broń biologiczną” należy rozumieć jako rodzaj broni masowego rażenia, w której 

ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy lub wirusy. Zwyczajowo zalicza się także 

do broni biologicznej broń opartą na toksynach pochodzenia biologicznego. 

§4. 

Ze względu na znaczenie jako potencjalnego środka broni biologicznej wyróżnia się trzy 

główne grupy oznaczone kolejno literami alfabetu: 

1. A – patogeny o wysokiej zjadliwości i śmiertelności, łatwe do utrzymania w środowisku, 

których przydatność, jako "wojskowych" postaci została sprawdzona w przeszłości (np. 

laseczki i przetrwalniki wąglika). 

2. B – patogeny o średniej zjadliwości i śmiertelności, średnio trudne do utrzymania w 

środowisku (np. rycyna). 

3. C – patogeny, które mogą być wykorzystane jako broń biologiczna, np. po modyfikacjach 

genetycznych (np. filowirusy, prątek gruźlicy). 

§5. 

Szczególnie zakazuje się stosowania broni typu B  i C. 

§6. 

1. Na prośbę Rady, Radzie udostępnia się wszystkie materiały, dokumenty i patenty związane 

z działaniem oraz tworzeniem broni biologicznej, w celu zapobiegnięciu ewentualnie 

sztucznie wywołanej epidemii bakteryjnej czy wirusowej. 

2. Radzie umożliwia się swobodne rozpowszechnianie tychże materiałów w celu edukacji 

młodzieży wrocławskiej.  

§7. 

1. Kategorycznie zabrania się w szczególności stosowanie i używanie w sposób tajny patentu  

US 2012/025150 o nazwie ,,HUMAN EBOLA VIRUS SPECIES AND COMPOSITIONS AND 

METHODS THEREOF”. 

2. Patent ten jest chroniony prawem.  



3. Radzie umożliwia się rozpowszechnianie patentu wśród młodzieży wrocławskiej w celu 

niedopuszczenia do wywołania sztucznej epidemii wirusa Ebola. 

§8. 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.  

PROJEKT NR. 9 

UCHWAŁA XXXX 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA WROCŁAWIA 

z dnia 26 kwietnia 2018 

w sprawie zakazu stosowania broni pogodowej 

§1. 

Niniejszą uchwałą Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia zakazuję się używania i stosowania 

nad granicami administracyjnymi miasta Wrocławia wszelkiej broni pogodowej. 

§2. 

Jako ,,broń pogodowa” należy rozumieć broń wpływającą lokalnie i globalnie na pogodę, 

zmieniająca w sposób sztuczny warunki pogodowe oraz modyfikująca pogodę. 

§3. 

Broń ta nie może być używana w celach wojennych i pokojowych. 

§4. 

1. W rozpoznaniu broni pogodowej stosuje się patenty i dokumenty. 

2. Patenty są chronione prawem i nie mogą być wykorzystywane. 

3. Do patentów tych zalicza się w szczególności: 

1) Patent US 2550234; 7 maja 1948 

,,Process for controlling weather’’ 

2) Patent US 20100074390; 25 marca 2010 

,, METHOD FOR WEATHER MODIFICATION AND VAPOR GENERATOR FOR WEATHER 

MODIFICATION” 

3) Patent US 2010; 9 września 2010 

,, WEATHER MANAGEMENT USING 

SPACE-BASED POWER SYSTEM” 

4) Patent US 3429507; 25 luty 1969 

,, RAINMAKER’’ 



5) Patent US 3441214; 29 kwietnia 1969 

,, METHOD AND APPARATUS FOR SEEDING 

CLOUDS” 

6) Patent US 3601312; 24 sierpnia 1971 

,, METHOD OF INCREASING THE LIKELIHOOD OF PRECIPITATION BY THE 

ARTIFICIAL INTRODUCTION OF SEAWATER WAPOR INTO THE ATMOSPHERE 

WINDWARD OF AN AIR LIFT REGION’’ 

7) Patent US 3613992; 19 października 1971 

,, WEATHER MODIFICATION METHOD” 

8) Patent US 3795626; 5 marca 1974 

,, WEATHER MODIFICATION PROCESS” 

9) Patent US 3896993; 29 lipca 1975 

,, PROCESS FOR LOCAL MODIFICATION OF THE STRUCTURE OF FOG AND CLOUDS 

UNITED STATES PATENTS FOR TRIGGERING THEIR PRECIPITATION AND FOR 

HINDERING THE DEVELOPMENT OF HAL CLOUDS” 

10) Patent US 4402480; 6 września 1983 

,, ATMOSPHERE MODIFICATION SATELLITE” 

11) Patent US 4873928; 17 października 1989 

,,NUCLEAR-SIZED EXPLOSIONS WITHOUT RADATION” 

12) Patent US 5762298; 9 czerwca 1998 

,, USE OF ARTIFICIAL SATELLITES IN EARTH ORBITS ADAPTIVELY TO MODIFY THE 

EFFECT THAT SOLAR RADATION WOULD OTHERWISE HAVE ON EARTH'S WEATHER” 

13) Patent US 5984239; 16 listopada 1999 

,, WEATHER MODIFICATION BY ARTIFICIAL SATELLITES” 

14) Patent US 6315213B1; 13 listopada 2001 

, METHOD OF MODIFYING WEATHER” 

§5. 

Poniższy zakaz dotyczy też innych technologii I urządzeń wpływających w sposób sztuczny na 

warunki pogodowe. 

§6. 

Rada ma prawo składać zapytania do władz miasta odnośnie podejrzeń użycia broni 

pogodowej. 



§7. 

Rada może powołać komisję w sprawie badania użycia broni pogodowej nad granicami 

administracyjnymi miasta Wrocławia. 

§8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PROJEKT NR. 10 

UCHWAŁA XXXXX 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA WROCŁAWIA 

z dnia 26 kwietnia 2018 

w sprawie korupcji 

§1. 

1. Poniższa uchwała zapobiega w przyszłości i wprowadza zakaz wszelkiej korupcji w 

Młodzieżowej Radzie Miasta Wrocławia. 

2. Jako ,,korupcję” należy rozumieć nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania 

prywatnych lub politycznych korzyści. 

§2. 

1. Nadaje się Komisji Statutowej prawo sprawdzania metod zarabiania i finansowania 

Radnych, jak i Rady. 

2. Komisja Statutowa jest zobowiązana do składania Radzie relacji ze śledztwa wobec 

zjawisku korupcji wśród Radnych. 

3. Komisja Statutowa działa na podstawie i w granicach Statutu Młodzieżowej Rady 

Miasta Wrocławia. 

§3. 

1. Komisja Statutowa po stwierdzeniu winy Radnego może ukarać go tylko na podstawie 

i w granicach Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia. 

2. Każdy Radny ma prawo do obrony. 

3. Komisja Statutowa składa wniosek o ukaranie Radnego Radzie. 

4. Rada jest zobowiązana do podjęcia decyzji w sprawie możliwości ukarania Radnego. 

§4. 

1. Radny powinien być ukarany na podstawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta 

Wrocławia. 

2. Jeśli popełniono poważniejsze przestępstwo Rada ma prawo złożyć wniosek do sądu 

w celu rozstrzygnięcia dalszych losów Radnego.  



§5. 

Zakazane jest finansowanie Radnych i Radny ze źródeł zagranicznych. 

§6. 

Uchwała wchodzi w życie 7 dni po dniu podjęcia. 

PROJEKT NR. 11 

UCHWAŁA XXXX 

MŁODZIEZOWEJ RADY MIASTA WROCŁAWIA 

z dnia xxxx 

apel w sprawie zakazu sprzedaży butelek plastikowych z wodą 

Podstawa naukowa: 

Badania zespołu FREDONIA- ,,SYNTHETIC POLYMER CONTAMINATION IN BOTTLED WATER” 

Sherri A. Mason*, Victoria Welch, Joseph Neratko 

State University of New York at Fredonia, Department of Geology & Environmental Sciences 

§1. 

1. Poniższa uchwała ma zadanie zwrócić problem na sprzedaż wody w plastikowych 

butelkach.  

2. Poniższej uchwały nie należy traktować sposób dosłowny, ponieważ pełni rolę apelu 

Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia skierowane go do władz Wrocławia. 

3. Uchwała ma za zadanie bronić zdrowia młodzieży wrocławskiej.  

§2. 

Uchwała opiera się na badaniu wyżej wymienionym. 

§3. 

1. Poniższy apel w dniu podjęcia powinien być ogłoszony w mediach lokalnych w ciągu 

dwóch tygodni od dnia podjęcia go przez Radę. 

2. Poniższy apel powinien być opublikowany również na facebookowej stronie 

Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia w ciągu trzech dni po dniu podjęcia uchwały 

przez Radę. 

3. Apel brzmi następująco: 

,,My demokratycznie wybrani przedstawiciele młodzieży wrocławskiej, radni 

Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia, zwracamy się z uprzejmą prośbą do włodarzy 

miasta Wrocławia o podjęcie działań ograniczających bezmyślne pakowanie wody i 

żywności do plastikowych butelek, a także o jednoczesne podjęcie działań, by żywność 

i woda była sprzedawana w innych opakowaniach niż plastikowe, włączając w to 



opakowania mieszane. Wynika to z udowodnionego faktu, że woda oraz żywność 

pakowana w plastikowe opakowania i butelki staje się trucizną szkodzi zdrowiu 

młodzieży wrocławskiej. Prosimy o jak najszybsze rozpoczęcie działań oraz 

informowanie Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia o przebiegu ich realizacji. 

4. Apel można opublikować w mediach ogólnopolskich. 

§4. 

1. Władze Wrocławia w ciągu trzech miesięcy powinny 

odpowiedzieć na apel Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia. 

2. Odpowiedź powinna być dostarczona listownie oraz odczytana 

na sesji Rady. 

3. Rada jest zobowiązana niezwłocznie rozesłać odpowiedź władz 

Wrocławia po szkołach wrocławskich. 

§5. 

1. Rada może powołać komisję zajmującą się tematem poniższej uchwały. 

2. Do komisji może należeć każdy Radny. 

3. Obowiązkiem komisji jest współpraca oraz doradzanie rządzącym miastem Wrocław. 

4. Co miesiąc komisja przedstawia wyniki swojej pracy Radzie. 

§6. 

Jeżeli sytuacja tego wymaga komisja, jeśli miałaby być utworzona, może przyjąć formę 

komisji stałej. 

§7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


