
UCHWAŁA NR XXXIII/231/2021 
RADY GMINY GRĘBOCICE 

z dnia 23 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 i 1378) 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. Po rozpatrzeniu petycji wniesionych do Rady Gminy Grębocice w dniu 10 grudnia 2020 r. oraz 
14 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia uchwały  w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 w związku z równym traktowaniem mieszkańców Gminy przez władze publiczne uznaje się 
petycje za bezsasadne. 

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

§ 3. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) sposób 
załatwienia petycji wielokrotnej  zostanie ogłoszony na BIP Urzędu Gminy Grębocice. 

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Grębocice 

 
 

Tadeusz Kuzara 
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UZASADNIENIE

Dnia 10 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Grębocice wpłynęła petycja Pana Szymona Stryczula w sprawie
podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w związku z
równym traktowaniem mieszkańców Gminy przez władze publiczne.
14 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Grębocice wpłynęła petycja Pana Piotra Sterkowskiego w tej samej
sprawie j.w.
Przewodniczący Rady Gminy dnia 16 grudnia 2020 r. opublikował ogłoszenie o petycji wielokrotnej i
zarządził łączne ich rozpatrzenie. Został wyznaczony termin oczekiwania na dalsze petycje tej samej
sprawy wynoszący 2 miesiące od dnia opublikowania ogłoszenia tj. od 16 grudnia 2020 r. do 16 lutego
2021 r.

Po upływie dwóch miesięcy Przewodniczący Rady Gminy przekazał petycje do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Grębocice, celem rozpatrzenia i przedstawienia stanowiska Radzie Gminy Grębocice.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Grębocice na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 r.
zapoznała się i dokonała analizy wniesionych petycji, uznając żądania objęte jej treścią za bezzasadne.
Komisja nie znajduje znamion oraz powodów do tego aby poruszone w ramach przedmiotowych petycji
kwestie, miały uzasadnienie w bieżących oficjalnych informacjach, które są dostępne dla każdego
obywatela i powodowałyby , ograniczenie wolności bądź poczucie eksperymentowania lub dyskryminacji
na tle medycznym.
W związku z powyższym, petycje należy uznać za bezzasadne.
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