
UCHWAŁA NR 34.273.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 10 września 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 10 września 2021 roku w sprawie zaoferowania wsparcia 
w kwestii edukacji na temat stanu faktycznego dot. Covid -19 w Polsce, prośby o publiczne 
przeczytanie petycji oraz podjęcia uchwały w zaproponowanej w petycji treści, dotyczącej równego 
traktowania i przeciwstawienia się działaniom dyskryminującym oraz wywieraniu presji na osoby, 
które nie zaszczepiły się przeciwko wirusowi Covid -19, uznaje się petycję za nieuzasadnioną. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania składającego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Mateusz Kluba 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F83E9920-325B-42DC-B34F-CED404503A74. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

W dniu 10.09.2021 r. wpłynęła za pośrednictwem poczty elektronicznej do Rady Miejskiej 
w Krzepicach petycja w interesie publicznym w sprawie: 

- zaoferowania wsparcia w kwestii edukacji na temat stanu faktycznego dot. Covid-19 w Polsce, 

- prośby o publiczne przeczytanie petycji 

- podjęcia uchwały w zaproponowanej w petycji treści, dotyczącej równego traktowania 
i przeciwstawienia się działaniom dyskryminującym oraz wywieraniu presji na osoby, które 
nie zaszczepiły się przeciwko wirusowi Covid-19. 

 Przedmiotowa petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej 
Komisją, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja na posiedzeniu w dniu 
27.10.2021 r. dokonała analizy złożonej petycji i oceny jej zasadności, a następnie przygotowała 
i zatwierdziła treść projektu uchwały w sprawie jej rozpatrzenia. 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, opinią radcy prawnego, dokonała 
następujących ustaleń: 

Podmiot wnoszący petycję w interesie publicznym w dniu 10.09.2021 r. zaoferował wsparcie 
w kwestii edukacji na temat stanu faktycznego dot. Covid-19 w Polsce, zwrócił się z prośbą 
o publiczne przeczytanie petycji oraz podjęcie uchwały w zaproponowanej w petycji treści, 
dotyczącej równego traktowania i przeciwstawienia się działaniom dyskryminującym oraz 
wywieraniu presji na osoby, które nie zaszczepiły się przeciwko wirusowi Covid-19. 

Informacje na temat stanu faktycznego dot. Covid-19 w Polsce są ogólnodostępne m.in. na 
stronie www.gov.pl/web/koronawirus, dlatego nie planuje się edukacji w tym zakresie. 

Petycja jest ogólnodostępna, została opublikowana na stronie www.bip.krzepice.pl, dlatego 
nie ma potrzeby odczytania petycji na sesji Rady Miejskiej w Krzepicach. 

W zaistniałym stanie faktycznym należy wskazać, iż po stronie Gminy nie występuje negacja 
dobrowolności szczepień przez jej mieszkańców. Zarówno w skali kraju, jak i na poziomie 
jednostek samorządu terytorialnego nie występują przejawy chęci podjęcia odpowiednio ustaw, 
rozporządzeń oraz uchwał, które to dyskryminowałyby osoby niezaszczepione, w szczególności 
w sytuacjach nawiązywania, rozwiązywania, czy ewentualnego kontynuowania zawartych umów, 
w tym umów o pracę, a także związanych z nimi awansów oraz innych uprawnień pracowniczych. 
Należy również zaznaczyć, iż w skali kraju oraz w poszczególnych gminach, powiatach 
i województwach od momentu powstania możliwości szczepień nie zostały nałożone żadne 
ograniczenia w korzystaniu z obiektów lub urządzeń użyteczności publicznej na mieszkańców lub 
inne osoby przebywające na terytorium danej jednostki ze względu na nie poddanie się przez nich 
szczepieniom. Na terenie obiektów lub urządzeń użyteczności publicznej obowiązują jednak 
jedynie nakazy ustanowione przez państwo, w tym w szczególności nakaz zakrywania nosa i ust 
podczas przebywania wewnątrz budynku. Nakazy te nałożone zostały bez względu na poddanie się 
szczepieniu, czy też nie. Należy wskazać, iż Gmina Krzepice ma na celu jedynie zachęcanie jej 
mieszkańców do dobrowolnych szczepień i nie wykonuje w tym zakresie władztwa, a także 
nie stosuje środków przymusu. 

W związku z powyższym brak jest uzasadnienia faktycznego dla podjęcia przez Radę Miejską 
w Krzepicach uchwały o treści proponowanej przez podmiot wnoszący petycję. 

Mając na uwadze przedstawione fakty Komisja wnosi o uznanie petycji przez Radę Miejską 
w Krzepicach  w całości za nieuzasadnioną. 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi. 
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