UCHWAŁA NR XXV/161/2021
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 14 grudnia 2020 r.
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w związku
z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),
Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za niezasadną petycję wniesioną w dniu 14 grudnia 2020 r. w przedmiocie przyjęcia przez
Radę Gminy Zawonia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Zawonia
z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz w sprawie uznania za zasadne
i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek przeciwko SARSCOV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne
i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia, zobowiązując do
poinformowania osoby składającej petycję o sposobie załatwienia petycji poprzez przesłanie odpisu niniejszej
uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nitka
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UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2020 r. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie
ePUAP do Urzędu Gminy Zawonia wpłynęła petycja w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy
Zawonia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy
Zawonia z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz w sprawie uznania
za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów
szczepionek przeciwko SARS-COV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi
przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów
poszczepiennych.
Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zawonia
w dniu 14 stycznia 2021 r. Dokonując analizy petycji Komisja stwierdziła, że przedmiotem petycji
może być żądanie, w szczególności, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie
dotyczącej życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. W tym miejscu
zauważyć należy, że zgodnie z art. 18 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile
ustawy nie stanowią inaczej. Przedłożona w treści petycji propozycja uchwały nie zawiera podstaw
prawnych uprawniających Radę Gminy Zawonia do jej podjęcia. Analizując przepisy ustawy o
samorządzie gminnym brak jest bowiem przepisów mogących stanowić podstawę do takiego
działania. Również ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi nie stanowi o uprawnieniu (upoważnieniu) rady gminy do podejmowania
jakichkolwiek uchwał w zakresie zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych u ludzi, w tym
szczepień ochronnych. Przedmiot petycji wniesionej w dniu 14 grudnia 2020 r. nie mieści się zatem
w kompetencjach Rady Gminy Zawonia.
Rada Gminy Zawonia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Zawonia, przyjmuje za słuszną i własną wskazaną powyżej argumentację Komisji i tym samym
uznaje petycję z dnia 14 grudnia 2020 r. za niezzasadną.
Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji nie
może być przedmiotem skargi.
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