
Na podstawie

(Dz. U. z 2020 r.

o peĘcjach (Dz. U.

IICHWAŁA NR xxlvls1 / 2020

RADY GMINY BARTNICZRA
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji.

art. 18b ust' 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnyrn

poz.713 z ,m.11 oraz art.9 ust.2 ustawy zdnia 1l lipca 2014 roku
z2018 r. poz.870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

$ 1. Postanawia się uznać PeĘcję Pana Arkadiusza Rakoczego dotyczącą Żądania
podjęcia uchwaĘ w sprawie szczepieńprzeciwko wirusowi SARS_CoV -2 zabezzasadną'

$ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia podmiotu
wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

$ 3. Uzasadnienie stanowi integralnączęść uchwĄ'

$ 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodnic zlcV RadV Gm iny

A,/1
Leszek Walczak

' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z2OŻ0r. poz.1378.



Uzasadnienie

Petycja nr 5l202a dotycząca podjęcia uchwały w sprawie szczepieńprzeciwko wirusowi
SARS-CoV_2 wpłynęła w dniu 11 grudnia 2020 r.

Petycja została przekazana Przewodniczącęmu Rady Grniny w dniu 11 grudnia 2020r. i
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18.12'2020 r., celem zapoznania się z treścią
Żądania oraz ustalenia terminu rozpatrzenia.

Ze względu na ogłoszony stan epidemii, posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zostało zwołane zzachowaniem podwyzszonych zasad higieny i bezpieczeństwa na dzieil
22.12.2A2A r.

Komisja Skarg' Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 22.grudnia br. rozpatrzyła
wniesioną petycję oraz opracowała projekt uchwĄ Rady Gminy Bańniczka w tym zakresie'

Komisja Skarg' Wniosków i Petycji lunała Żądanie podjęcia uchwaĘ w sprawie
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za niezasadne. Nie negując mogących się
pojawiać wątpliwości co do skutków szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV -2 naleŻy
zauwaŻyć, ze jednostki samorządu terytorialnego powinny działać,na podstawie i w granicach
prawa. Żaden przepis rangi ustawowej nie daje podstawy, aby Rada Gminy Bartniczka
podejmowała uchwaĘ zawierające żądania kierowane rvobec Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej. Ponadto trzeba wskazac, Że zapowiedzianyjest fundusz kompensacyjny dla osób' u
których wystąpią niekorzystne odczyny poszczepienne, a w chwili obecnej szczepienia nie są
obowiązkowe.
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