UCHWAŁA NR XVI/217/21
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Negatywnie rozpatruje się petycję wzywającą Radę Gminy Bobrowice do niepoddawania
eksperymentom medycznym/szczepieniom przeciwko COVID-19 mieszkańców Gminy Bobrowice.
2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji jest zawarte w załączniku do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice do zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Łukasz Kamerduła
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Uzasadnienie
Petycja, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, złożona do organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, jest rozpatrywana przez ten organ.
W dniu 10 grudnia do Rady Gminy Bobrowice wpłynęła petycja w sprawie planowanych masowych
szczepień przeciwko SARS-CoV-2 i przyjęcia załączonej propozycji uchwały.
Przewodniczący skierował przedmiotową petycję do Komisji Skarg, wniosków i petycji. Rozpatrzeniem
petycji Komisja zajmowała się na posiedzeniu w dniu 14.02.2021 r. i 12.03.2021 r.
Petycja została zamieszczone na stronie BIP Gminy Bobrowice w zakładce PETYCJE.
Po zapoznaniu się z treścią petycji Komisja wnosi do Rady Gminy o negatywne rozpatrzenie uznając tym
samym, iż szczepienia przeciwko COVID-19 nie są obowiązkowe. Apel zawarty w petycji dotyczy
przyjętego przez Rząd Narodowego Programu Szczepień i wykracza poza realne możliwości podjęcia
skutecznych działań przez Radę Gminy Bobrowice.
Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art.13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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