
UCHWAŁA NR XXXIV/332/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713,1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870) 
Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona dnia 14 grudnia 2020 roku petycja w przedmiocie podjęcia uchwały 
związanej z równością mieszkańców gminy Głogówek wobec prawa i niegodzenie się na dyskryminację 
w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym oraz podjęcia uchwały mającej na celu poparcie uzyskania 
przez rządzących Państwem pisemnych gwarancji producentów szczepionek SARS-CoV-2, iż poniosą wszelkie 
koszty prawne i finansowe w razie niepożądanych odczynów poszczepiennych w całości nie zasługuje na 
uwzględnienie. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogówku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/332/2021 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

Uzasadnienie  

Dnia 14.12.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęła petycja dotycząca podjęcia uchwały 
związanej z równością mieszkańców gminy Głogówek wobec prawa i niegodzenie się na dyskryminację 
w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym oraz podjęcia uchwały mającej na celu poparcie uzyskania 
przez rządzących Państwem pisemnych gwarancji producentów szczepionek SARS-CoV-2, iż poniosą wszelkie 
koszty prawne i finansowe w razie niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

Na postawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym petycja przekazana 
została celem załatwienia zgodnie z kompetencją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Głogówku. Przewodniczący Komisji zwołał posiedzenie na dzień 15 lutego 2021 r., na godz. 9:00. 

Po przeanalizowaniu petycji Komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdziła, iż petycja w pierwszej części 
winna być uznana za negatywnie rozpatrzoną, gdyż wobec katalogu zadań gminy wskazanym w art. 7 ustawy 
o samorządzie gminnym nie mieści się w nim wyżej wymieniony postulat. 

 Dodatkowo Komisja zwróciła uwagę, iż wobec art. 25 ust. 2 Konstytucji RP ,,Władze publiczne 
w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych 
i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.,” 

 W dalszej części petycji widnieje zapis o uzyskaniu przez Rząd RP pisemnych gwarancji producentów 
szczepionek SARS-CoV-2, iż w razie niepożądanych rezultatów poniosą wszelkie koszty prawne oraz 
finansowe. Członkowie komisji jednogłośnie uznali, iż wedle prawa radni ustanawiają akty prawa 
miejscowego, które obowiązują jedynie na obszarze ich działania. W przypadku wykroczenia poza zakres 
kompetencji, które zostały przyznane ustawowo, a także ich nieprawidłowa realizacja wiążą się ze znaczącym 
naruszeniem prawa. 

Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wnoszą o uznanie złożonej petycji za 
nie zasługującą na uwzględnienie.
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