
UCHWAŁA NR XXX\222\21 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

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) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870), Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 10 grudnia 2020 dotyczącej szczepień przeciw COVID-19 

uznaje się ją za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Turku, którego zobowiązuje się 

do powiadomienia składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Turku
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XXX/222/21

Rady Miejskiej Turku

z dnia 9 lutego 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji

W dniu 10 grudnia 2020 r. do Przewodniczącej Rady Miejskiej Turku wpłynęła petycja dotycząca
wezwania Rady Miejskiej Turku do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne
jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie
mieszkańców miasta Turek z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz
uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów
szczepionek na COVID-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść
wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Petycja była przedmiotem posiedzenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku na
posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2021 r. Komisja stwierdziła, że petycja spełnia wymagania opisane
w art. 4 ustawy o petycjach stawiane petycjom wnoszonym przez osoby fizyczne, oraz że została ona
wniesiona w interesie publicznym.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 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. Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) nie daje
radzie gminy uprawnień do podejmowania działań władczych względem Rządu RP. Zapis
w art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie stanowi samodzielnego przepisu, który pozwoliłby
na podjęcie uchwały wyłącznie na jego podstawie. Również art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym nie przyznaje radzie gminy kompetencji do podejmowania uchwał w przedmiocie
rozpatrywanej petycji.

W związku z powyższym komisja stwierdziła, że rada gminy może podejmować uchwały tylko
w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych
ustawami na rzecz innych podmiotów. Ze względu na brak właściwości rady gminy petycję uznaje się
za bezzasadną.

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 i zostanie ona doręczona podmiotowi
wnoszącemu petycję.
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