UCHWAŁA NR XXXVII/286/2021
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 31 sierpnia 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.) 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 dotycząca działań rządu związanych ze szczepieniem 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 9 czerwca 2021 r. do Rady Gminy Miedźna wpłynęła petycja w zakresie działań rządu mających na
celu przekupienie wyborców, aby zgodzili się przyjąć szczepionkę na Covid-19, dając wyróżnienia finansowe
dla gmin, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności, złożona przez Międzynarodową Koalicję dla
Ochrony Polskiej Wsi. W czasie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które miało miejsce w dniu
17 sierpnia 2021 r., rozpatrzono postulaty wnoszącego petycję. Po rozpatrzeniu sprawy i zapoznaniu się
z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Gminy Miedźna stwierdza, co następuje.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja może być złożona przez osobę
fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną
dalej „podmiotem wnoszącym petycję’’, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji
społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Jednocześnie, zgodnie z ust. 3 wskazanego wyżej art. 2, przedmiotem petycji może być żądanie,
w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię
dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Pomimo, iż do zadań własnych gminy, określonych w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 2021 r. o samorządzie
gminnym, należy ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie związane
z prowadzeniem w kraju dobrowolnych szczepień ochronnych przeciw Sars-Cov-2, nie mieszczą się
w zakresie kompetencji rady gminy. Rada Gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy.
Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Miedźna nie znajduje podstaw do uwzględnienia petycji.
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