UCHWAŁA NR XLII/227/21
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dyskryminacji oraz masowych szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z dnia 16 grudnia 2020 r.
NNa podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po zapoznaniu się z częścią petycji dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie
dyskryminacji mieszkańców Gminy Widawa Rada Gminy uznaje ją za niezasługującą na
uwzględnienie.
2. W części dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Rada
Gminy uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji i postanawia ją przekazać
zgodnie z właściwością.
3. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania wnoszącego
petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stępnik
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Załącznik
do uchwały Nr XLII/227/21
Rady Gminy Widawa
z dnia 18 stycznia 2021 r.
Uzasadnienie

W dniu 16 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Widawa wpłynęła petycja Pana Oktawiana
Krakowiaka, która była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 18 grudnia 2020 r.
Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, co
następuje:
1. Wezwanie zawarte w części pierwszej petycji jest słuszne i warte poparcia, ale nie ma
podstawy prawnej do przyjęcia uchwały z takim wezwaniem, gdyż na terenie gminy Widawa
nie odnotowano dotychczas żadnych sygnałów ze strony mieszkańców dotyczących
dyskryminowania lub wykluczenia ze względów rasowych, religijnych, medycznych,
sanitarnych czy jakichkolwiek innych. Ponadto Rada Gminy może podejmować uchwały
tylko w granicach zadań gminy określonych przepisami prawa, zatem w sprawach
publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Wezwanie zawarte w części drugiej dotyczące szczepienia przeciwko wirusowi SARSCoV-2 nie leży w kompetencji Rady Gminy, gdyż jest programem rządowym. Toteż zgodnie
z art.6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach należy przekazać do kancelarii Premiera RP.
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