Uchwała Nr XXX/218/2021
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji nr 6/2020
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Gminy Popielów rozpatruje negatywnie petycję nr 6/2020 i odmawia przyjęcia uchwały w sprawie
przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania
pisemnych gwarancji producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w razie wystąpienia niepożądanych
odczynów poszczepiennych, stanowiącej treść żądania wyrażonego w petycji.
§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§ 3.
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Popielów do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję
o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Joanna Widacha-Cichoń
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Uzasadnienie
Petycja nr 6/2020 dotycząca przyjęcia uchwały w sprawie przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz
wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania pisemnych gwarancji producentów
szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych
wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 14 grudnia 2020 r. w formie elektronicznej, a w dniu 18 stycznia
2021 r. stała się przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po zbadaniu spełnienia wymogów
formalnych oraz wnikliwej analizie treści żądania Komisja przygotowała i przyjęła w formie uchwały
niniejszy projekt uchwały.
W toku dyskusji Komisja stwierdziła, że przyjęcie uchwały w brzmieniu wyrażonym w petycji
wykracza poza zakres działania Rady Gminy, która jako organ władzy publicznej, działa na podstawie
i w granicach prawa. Komisja ustaliła, że mieszkańcy Gminy Popielów nie są poddawani dyskryminacji
lub wykluczeniu we wskazanym zakresie, a przepisy prawa mają charakter powszechnie obowiązujący,
bez różnicowania ze względów rasowych czy religijnych. Komisja podkreśla, że szczepienia przeciwko
SARS-CoV-2 mają charakter dobrowolny.
W tym opisanym wyżej stanie faktycznym i prawnym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje
Radzie Gminy Popielów negatywne rozpatrzenie petycji i odmowę przyjęcia uchwały w brzmieniu
zaproponowanym w treści petycji.
Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
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