
PROJEKT

UCHWAŁA NR ……/……/2021

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia ………. 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014

r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Petycja w sprawie podjęcie przez Radę  Miejską  uchwały w sprawie przeciwdziałaniu

dyskryminacji oraz wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania

pisemnych gwarancji producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2w razie wystąpienia

niepożądanych odczynów poszczepiennych nie zostaje uwzględniona.

§ 2. Sposób rozpatrzenia petycji zawarty jest w uzasadnieniu do uchwały.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                          Przewodniczący Komisji

   Skarg, Wniosków i Petycji

Zofia Warda      

                                    

  

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr …/…./2021

Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

z dnia …………. 2021 r.

 W dniu 11 grudnia 2020 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej petycja

od  Pana  Arkadiusza  Rakoczy  dotycząca  przyjęcia  uchwały  w  sprawie  przeciwdziałaniu

dyskryminacji oraz wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania

pisemnych gwarancji producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w razie wystąpienia

niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Petycja  została  umieszczona  na  stronie  podmiotowej  BIP  Urzędu  Miejskiego  oraz

przekazana pod obrady komisji skarg, wniosków i petycji.

Komisja Skarg Wniosków i  Petycji  Rady Miejskiej  w Izbicy Kujawskiej  dokonała

analizy  treści  złożonej  petycji  oraz  zasadności  wszczęcia  inicjatywy  uchwałodawczej   

i podjęcia wnioskowanej uchwały. 

W  toku  dyskusji  Komisja  stwierdziła,  że  przyjęcie  uchwały  w  brzmieniu  wyrażonym  w

petycji wykracza poza zakres działania Rady Miejskiej, która jako organ władzy publicznej,

działa  na podstawie  i  w granicach  prawa.  Komisja  ustaliła,  że mieszkańcy Gminy Izbica

Kujawska  nie  są  poddawani  dyskryminacji  lub  wykluczeniu  we  wskazanym  zakresie,  a

przepisy prawa mają  charakter powszechnie obowiązujący, bez różnicowania ze względów

rasowych czy religijnych. Komisja podkreśla, że szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 mają

charakter dobrowolny.    

W związku z powyższym petycja nie zostaje uwzględniona.

                                                                          Przewodniczący Komisji

   Skarg, Wniosków i Petycji

Zofia Warda      


