
Uchwała nr 150/XX/2021 

Rady Gminy Radłów 

z dnia 3 marca 2021 roku 

 

 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 
 

 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. 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 Radłów uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Rada Gminy Radłów uznaje, że wniesiona w dniu 11.12.2020 r. petycja dotycząca 

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, zarejestrowana pod numerem 

OS.152.1.2020, jest bezzasadna. 

 

§ 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. 

 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Radłów do zawiadomienia podmiotu 

wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W dniu 11 grudnia 2020 roku drogą elektroniczną na adres e-mail ug@radlow.pl wpłynęła 

petycja, w której wskazano, iż osoby składające działają w interesie publicznym. 

Petycja nr OS.152.1.2020 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.  

Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 

01.03.2021 r. 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 Radłów nie są poddawani 

dyskryminacji ani wykluczeniu, a szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 mają charakter 

dobrowolny i nieprzymusowy.  

Analizując przepisy ustawy o samorządzie gminnym ciężko jest również doszukać się 

przepisów mogących stanowić podstawę do takiego działania.  

Wobec powyższego przedmiot petycji nie mieści się w kompetencjach Rady Gminy Radłów. 

W tym opisanym wyżej stanie faktycznym i prawnym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

rekomenduje Radzie Gminy Radłów negatywne rozpatrzenie petycji i odmowę przyjęcia 

uchwały. 

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 


