
Uchwała Nr XXIX/338/2021 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 grudnia 2020r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku  art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu Petycji z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie szczepień przeciwko COVID uznaje się, że 
petycja nie może zostać uwzględniona. 

§ 2.  

Uzasadnienie  sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, zobowiązując ją do poinformowania 
składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Dnia 28 grudnia 2020r. wpłynęła do Rady Gminy Michałowice petycja w sprawie zaprzestania
zachęcania do segregacji mieszkańców Gminy Michałowice z powodów medycznych czy
sanitarnych poprzez działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych polegających na
wprowadzaniu przepisów prawa a także wywieraniu medialnej czy społecznej presji na urzędników,
funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe. Składający
petycję wzywa jednocześnie do uzyskania przez władze RP pisemnych gwarancji ze strony
producentów szczepionek.
Spełnienie postulatów zawartych w petycji nie leży w kompetencjach Rady Gminy Michałowice.
Rada Gminy Michałowice uczestniczy wyłącznie w stanowieniu prawa miejscowego Gminy
Michałowice. Jeżeli składający petycję jest w posiadaniu informacji o wprowadzeniu prawa
niezgodnego z Konstytucją RP albo podejmowaniu działań nacisku lub dyskryminacji przez władze
samorządowe Gminy Michałowice, może złożyć skargę w tym zakresie.
Rada Gminy Michałowice nie posiada kompetencji w zakresie wymagania i egzekwowania
gwarancji ze strony producentów szczepionek. Szczepienia są prowadzone z ramienia Rządu RP i on
jest właściwy do podejmowania odpowiednich działań w związku z pandemią COVID. Nadmienić
należy, że szczepienia są dobrowolne, a zatem podstawą prawną roszczeń petycji nie może być art.
39 Konstytucji RP.
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