
UCHWALA XXXIII/252/2021
RADY POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 25 listopada 2021 r.

Ww sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum dotyezacej przeciwdzialania
dyskryminacji oséb niezaszezepionych przeciwko Covid-19

Na podstawie art. 12 pkt1liart.16a ust. lustawy zdnia 5czerwca 1998 r. 0 samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z2020r., poz.920 ze zm.) oraz art.9 ust.2 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r.
0 petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co nastepuje:

§1.1.W  oparciu 0 postepowanie przeprowadzone przez Komisje Skarg, Wnioskow
i Petycji, Rada Powiatu Gliwickiego uznaje petycje Fundacji Nowe Spektrum dotyczaca
przeciwdziatania dyskryminacji oséb niezaszczepionych przeciwko Covid-19 za bezzasadna.

2. Uzasadnienie stanowi zatacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Rady Powiatu Gliwickiego.

§ 3. Uchwala wehodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik do uchwaly Nr XXXIII/252/2021

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 25 listopada 2021 r.

Uzasadnienie do Uchwaly Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji

NoweSpektrum dotyczqcej przeciwdzialania dyskryminacji oséb niezaszezepionych przeciwko

Covid-19

W dniu 17 wrzegnia 2021 roku do Rady Powiatu Gliwickiego wplynela petycja Fundacji

Nowe Spektrum dotyezgca przeciwdziatania dyskryminacji osob niezaszezepionych przeciwko Covid-

19,
Zgodnie z art. 16 a ust. 1 ustawy o samorzadzie powiatowym, rada powiatu rozpatruje skargi

na dzialalnosé zarzadu powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych, wnioski i petycje sktadane

przez obywateli: w tym celu powoluje komisj¢ skarg, wniosk6w i petycji.

Na podstawie Statutu Powiatu Gliwickiego Przewodniczacy Rady Powiatu Gliwickiego

przekazat przedmiotowa petycje do Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji w celu zbadania jej

zasadnosci. Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji na posiedzeniu w dniu 21 pazdziernika 2021 r.

zapoznata sie z wniesiona petycjq oraz ocenila, ze forma wniesienia oraz tresé wyczerpuje znamiona

petycji, okreglone w art. 4 ustawy o petycjach a Rada Powiatu jest organem wlasciwym do jej

rozpatrzenia. Majac na uwadze powyzsze Komisja Skarg, Wnioskéw i Petycji dokonala analizy tresci

zlozonej petycji wraz z uzasadnieniem. Ponadto wystapila do Zarzadu Powiatu Gliwickiego

z wnioskiem 0 opinie prawna w sprawie wniesionej petycji.

Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r. Komisja Skarg, Wnioskéw i Petycji po

przeanalizowaniutregci opinii prawnej sporzadzonej przez Radce Prawnego Starostwa Powiatowego

w Gliwicach stwierdzila, iz podjecie uchwaty, o ktérej mowa w petycji wykracza poza kompetencje

Rady Powiatu, poniewaz polityke zdrowotna, w tym Narodowy Program Szczepier, realizuje Rzad.

Szezepienia nie sq obarczone obowiazkiem ustawowym w zwiazku z czym kazdy mieszkaniec

powiatu gliwickiego indywidualnie podejmuje decyzje o szczepieniu. Zakaz dyskryminacji miedzy

innymi w miejscu pracy oraz w miejscach publicznie dostepnych wynika wprost z obowiazujacych

przepisow prawa. W zwiazku z powyzszymnie istnieje koniecznos¢ legislacji przepisow lokalnych

dotyczacych tego zagadnienia.

Majac na wzgledzie catoksztalt przeprowadzonego w tej sprawie postepowania oraz

poczynione prawne i faktyczne ustalenia Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji stwierdzila, iz nie ma

podstaw prawnych do uwzglednienia petycji, poniewaz podjecie uchwaly, do ktore] wzywa podmiot

wnoszacy petycje nie znajduje sie w zakresie dzialania Rady Powiatu Gliwickiego. Ponadto Komisja

zwazyla, iz proponowane przez wnoszacego petycje zapisy projektowanej uchwaly, nie znajduja

umocowania w powszechne obowiazujacych przepisach prawa.

W zwiazku z powyzszym petycje dotyezacq respektowania przez wiadze samorzadowe

wolnego wyboru mieszkahcéw do szczepien przeciwko Covid-19 uznaje si¢ za bezzasadna.
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