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UCHWAŁA NR XXXIV/.../21 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w związku 
z prowadzonym programem szczepień przeciwko Covid - 19 

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. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy w Gorzycach, po przeanalizowaniu petycji złożonej w dniu 13 września 2021 r.  przez 
p. Grzegorza Płaczka reprezentującego Fundację Nowe Spektrum,  postanawia uznać petycję za bezzasadną.  

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie

W dniu 13 września 2021 r. do Rady Gminy Gorzyce wpłynęła petycja w interesie publicznym
o przyjęcie Uchwały w związku z prowadzonym programem szczepień przeciwko COVID - 19, złożona
przez Pana Grzegorza Płaczek reprezentującego Fundację Nowe Spektrum.

Podczas obrad XXXII Sesji w dniu 30 września 2021 roku Rada Gminy Gorzyce zdecydowała
o przekazaniu petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem rozpatrzenia i wydania opinii
w sprawie.

Petycja była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trakcie
posiedzenia w dniu 8 listopada 2021 r, podczas którego Komisja wnikliwie przeanalizowała jej treść.

W ocenie Komisji podnoszone w petycji aspekty należy uznać za bezzasadne, gdyż szczepienia
przeciwko wirusowi COVID-19 nie są obowiązkowe, a przywoływane akty prawne (Konstytucja RP,
Rezolucja RE 2361 z dnia 27.01.2021r.) są aktami prawnymi wyższego rzędu i regulują podnoszone
w petycji sprawy dyskryminacji.

W związku z powyższym Komisja nie widzi potrzeby tworzenia nowych aktów prawnych (w tym
przypadku Uchwały) i uznaje petycję za bezzasadną.

Rada Gminy Gorzyce, po rozpatrzeniu petycji w przedmiocie podjęcia przez Radę uchwały dotyczącej
prowadzonego programem szczepień przeciwko COVID - 19 i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji,
w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
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