
RADA GMINY
38-530 ZARSZYN
woj. podkarpackie

UCHWAŁA NR XXXVl/286/2021 
RADY GMINY ZARSZYN 

z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym z dnia 22 lutego 2021 r.

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

§ 1. 1. Rada Gminy Zarszyn, po rozpatrzeniu petycji z dnia 22 lutego 2021 r. 
w przedmiocie wniosku o przyjęcie uchwał dotyczących planowanych przez rząd polski 
powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, postanawia uznać petycję 
za niezasługującą na uwzględnienie.

2. U zasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Zarszyn do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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RADA GMINY
38-530 ZARSZYN
WOj. podkarpackie Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/286/2021 

z dnia 21 lipca 2021 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVl/286/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji w interesie publicznym z dnia 22 lutego 2021 r. w przedmiocie 
wniosku o przyjęcie uchwał dotyczących planowanych przez rząd polski 
powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

W dniu 22 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy Zarszyn wpłynęła petycja w interesie 
publicznym, w której podmiot wnoszący wniósł o podjęcie uchwał przez Radę Gminy 
Zarszyn w przedmiocie planowanych przez rząd polski powszechnych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS- Cov-2, w szczególności w zakresie stosowania preparatów 
nazywanych szczepionkami oraz publikacji informacji na terenie gminy.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ) rada gminy rozpatruje skargi na działania 
wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez 
obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Po myśli art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.: Dz. U. 
z 2018 r., poz. 870) rzeczona petycja została opublikowana na stronie internetowej 

Gminy Zarszyn.
Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków 

i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 r. dokonała analizy wniesionej 
petycji i oceny jej zasadności, wskutek czego negatywnie odniosła się do zawartego w 
tejże petycji żądania.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.: Dz. 
U. z 2018 r., poz. 870) petycja może być złożona w interesie publicznym. W myśl art. 
2 ust. 3 w/w ustawy 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.

W świetle powyższego komisja uznała, że nie dostrzega zagrożenia dla życia 
i zdrowia ludzkiego oraz przesłanek definiujących przeprowadzanie eksperymentów 
medycznych na ludziach.

Wobec powyższego Rada Gminy Zarszyn, podzielając stanowisko 
przedstawione przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, postanawia jak w uchwale.

Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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