
DRUK NR 7/XXXIV 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania 
mieszkańców gminy Gryfino oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Gryfinie uchwały w sprawie 
równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców gminy Gryfino oraz uzyskania gwarancji 
bezpieczeństwa szczepionki przeciwko COVID-19, petycje uznaję się za bezzasadne z przyczyn 
wskazanych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia wnoszących petycje 
o stanowisku zajętym przez Radę poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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UZASADNIENIE

W dniach 11 grudnia 2020 r. i 11 stycznia 2021 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęły
drogą elektroniczną dwie petycje, złożone przez Panią Katarzynę Puchałę Prezes Oddziału
KORWiN w Gryfinie oraz Pana Grzegorza Piątkowskiego, w których wnoszący petycje wzywają
Radę Miejską w Gryfinie do podjęcia uchwały, w której Rada zawrze zapisy dotyczące równego
traktowania i niedyskryminowania mieszkańców gminy Gryfino oraz uznające za
niedopuszczalne „jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych
wykluczające społecznie mieszkańców gminy Gryfino z powodów rasowych, religijnych,
medycznych czy sanitarnych. Działania takie rozumiemy jako regulacje prawne, a także
wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy,
przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcającej do jakiejkolwiek
formy segregacji mieszkańców gminy Gryfino”. W pozostałej części wnoszący petycje domagają
się uzyskania gwarancji ze strony producentów szczepionek co do poniesienia przez nich
wszelkich konsekwencji i kosztów wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Swoje stanowisko uzasadniają powołując się na art. 32 i 39 Konstytucji RP.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu treści petycji uznała ją za
bezzasadną i z taką też rekomendacją jej rozstrzygnięcia wystąpiła do Rady Miejskiej w Gryfinie.
Uznać należy, że żądania składających petycje nie znajdują normatywnego uzasadnienia. O ile
konstytucyjne zasady, na które powołują się wnoszący petycje, czyli zasada równego
traktowania i niedyskryminacji oraz zakazu poddawania eksperymentom naukowym bez
dobrowolnej zgody są zasadami fundamentalnymi i niepodważalnymi, to organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. W przypadku aktów o charakterze
niewładczym przedmiot uchwały musi mieścić się w kompetencjach gminy i jej organu
stanowiącego, określonych przez ustawy oraz dotyczyć spraw właściwych dla potrzeb
społeczności lokalnej (wyrok WSA w Opolu z dnia 13 lutego 2018 r. II SA/Op 600/17). Żaden
przepis prawa nie przyznaje Radzie Miejskiej w Gryfinie kompetencji do podjęcia uchwały w
sprawach, o których mowa w petycji.

Wobec powyższego Rada Miejska w Gryfinie, podzielając stanowisko Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji uznaje wniesione petycje za bezzasadne.

Id: 463F103D-7739-44C9-99C9-D174AF333E7F. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

