
UCHWAŁA NR XXXII/263/2021 
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie równego trakowania 
i jednocześnie dotycząca przyjęcia określonych postępowań w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2 

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 z póz. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 870), uchwala się co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja Pana Sławomira Wiesława Sala z dnia 10 grudnia 2020 roku  w przedmiocie 
podjęcia uchwały przez Radę Gminy Ustronie Morskie o treści proponowanej przez wnoszącego petycję 
nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Grzywnowicz 
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Uzasadnienie

W dniu 10 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy Ustronie Morskie wpłynęła petycja złożona przez Pana
Sławomira Wiesława Sala dotycząca rozpatrzenia petycji i przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Ustronie
Morskie w sprawie równego traktowania i jednocześnie dotycząca przyjęcia określonych postępowań w sprawie
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Petycję przekazano zgodnie z kompetencją do Rady Gminy
Ustronie Morskie.

Na posiedzeniu w dniu 10.03.2021 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Ustronie Morskie
przeprowadziła analizę petycji i podjęła czynności wyjaśniające.

Wnoszący petycję powołując się na art. 63 Konstytucji RP oraz ustawę z dnia 11 lipca 2014 toku
o petycjach, a także art. 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywa Radę Gminy Ustronie Morskie do
rozpatrzenia petycji i przyjęcia uchwały o treści proponowanej przez niego. Komisja ustaliła,
że wszystkie wskazane przez Pana Sławomira Wiesława Sala przepisy dają uprawnienie do złożenia petycji oraz
rozpatrzenia jej przez organy władzy publicznej. Dlatego Rada Gminy Ustronie Morskie ma obowiązek jej
rozpatrzenia.

W zakresie podjęcia uchwały przez Radę Gminy Ustronie Morskie w sprawie równego traktowania przez
władze publiczne, oraz tego że „Nikt nie może być dyskryminowany w  życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” zdaniem Komisji brak jest argumentów uwzględniających niniejszy
postulat. Równość obywateli oraz równe traktowanie określone są w art. 63 Konstytucji RP, na który wnoszący
petycję się powołuje, a kompetencje Rady określa art. 18 ustawy o samorządzie gminnym. W związku
z powyższym Komisja nie znalazła podstawy prawnej do przyjęcia uchwały o treści proponowanej przez
wnoszącego petycję.

W drugiej części petycji przedstawiono apel dotyczący podjęcia określonych postępowań w sprawie
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Komisja w tym zakresie stwierdza, że szczepienia przeciwko
COVID19 nie są obowiązkowe i możliwość szczepienia dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie jest
dobrowolna. Każdy mieszkaniec gminy ma możliwość podjęcia samodzielnej decyzji w tej sprawie.
Szczepionki zatwierdzane są przez uprawnione instytucje, a warunki umowy negocjuje rząd i instytucje
europejskie, natomiast Rada Gminy Ustronie Morskie nie posiada kompetencji w tym zakresie.

Mając powyższe na uwadze Komisja wyraża stanowisko o nie uwzględnieniu petycji w całości.

Rada Gminy po przeanalizowaniu zebranych w sprawie materiałów, jak również po wysłuchaniu wniosków
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła nie uwzględnić petycji w całości, podzielając i przyjmując za
własne ustalenia, argumentację oraz stanowisko przedstawione przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

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

Id: C28C0EAD-14F4-44D4-8F9E-7A03451F5A27. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik

