UCHWAŁA NR XL/303/2021
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie uznania petycji jako niezasługującej na uwzględnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j.
ze zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U.2018.870 t. j.)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Rada Gminy Miedźna uznaje, że petycja z dnia 13 września 2021 r. dotycząca podjęcia przez Radę
Gminy działań określonych przez wnioskodawcę, w związku ze szczepieniami przeciwko COVID-19,
nie zasługuje na uwzględnienie, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Miedźna do poinformowania wnoszącego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Miedźna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna
Andrzej Kempny
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Uzasadnienie
W dniu 13 września 2021 r. do Rady Gminy Miedźna wpłynęła petycja w zakresie podjęcia przez Radę
Gminy uchwały zgodnie z treścią zaproponowaną przez wnioskodawcę, w związku ze szczepieniami
przeciwko COVID-19 i przeczytania petycji na sesji. Przewodniczący Rady Gminy Miedźna skierował
petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w dniu 9 listopada
2021 r. W czasie posiedzenia stwierdzono, że wskazane w petycji zarzuty o nierespektowaniu praw wolnego
wyboru, rzekomo podejmowanych przez władze samorządowe są nieprawdziwe, albowiem Rada Gminy
Miedźna nigdy nie podejmowała działań w niej zawartych.
Przedmiotowa petycja zawiera również żądanie odczytania jej treści podczas najbliższej sesji Rady Gminy
Miedźna. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, skan petycji, stanowiący jej
odwzorowanie cyfrowe, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna.
Autor petycji wnosi o podjęcie przez Radę Gminy uchwały, której treść wykracza poza ustawowy zakres
kompetencji rady gminy. Należy podnieść, że podjęcie przez radę gminy uchwały bez delegacji ustawowej
stanowi istotne naruszenie prawa i skutkuje jej nieważnością. Organy samorządu terytorialnego powinny
działać na podstawie przepisów prawa oraz w jego granicach.
Żądanie przyjęcia uchwały w brzmieniu przedstawionym w petycji jest nieuprawnione. Wprowadzanie
ograniczeń i obowiązków w kwestiach chorób zakaźnych, także w sprawie szczepień, należy do władzy
wykonawczej i władzy ustawodawczej.
Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Miedźna nie znajduje podstaw do uwzględnienia petycji.
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