UCHWAŁA NR XXXVI/262/2021
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 13 września 2021r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1372.) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje:
§ 1. Odmawia się uwzględnienia wniesionej w dniu 13 września 2021r. przez Fundację Nowe Spektrum
z siedzibą w Kobiórze petycji o przyjęcie przez Radę Miejską w Szczyrku uchwały w sprawie:
1) przeciwstawienia się wszelkim działaniom dyskryminującym ze względu na poddanie się szczepieniu
przeciwko Covid-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień albo odmowę poddania się szczepieniu;
2) przeciwdziałania jakimkolwiek próbom podziału mieszkańców ze względu na zaszczepienie się bądź
niezaszczepienie się przeciwko Covid-19 oraz zabronienie wprowadzania takich podziałów osób
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Szczyrk oraz na terenie gminnych obiektów
użyteczności publicznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szczyrku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak
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Uzasadnienie
W dniu 13 września 2021r. do Urzędu Miejskiego w Szczyrku wpłynęła pocztą elektroniczną petycja
w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Szczyrku uchwały w zaproponowanej petycją treści, dotyczącej
przeciwstawienia się działaniom dyskryminacyjnym oraz wywieraniu presji na osoby, które nie zaszczepiły
się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Przedmiotowa petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego i wstępnego jej rozpatrzenia.
Ustosunkowując się do treści przedmiotowej petycji należy na wstępie wskazać, że w powoływanym w
niej art. 32 Konstytucji zawarte są: zasada równości i zakaz dyskryminacji. Zgodnie z treścią tego przepisu
wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz nikt nie
może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny.
Komisja po rozpatrzeniu i przeprowadzeniu dyskusji na posiedzeniu w dniu 12 października 2021r.
stwierdziła, że szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 nie są szczepieniami wpisanymi w kalendarz szczepień
obowiązkowych i są one dobrowolne, a każdy mieszkaniec Gminy Szczyrk sam podejmuje decyzję
dotyczącą szczepienia. Na terenie Gminy Szczyrk nie są znane działania, które mogą być uznane za
przejawy dyskryminacji wobec osób niezaszczepionych.
Komisja stwierdziła, że wobec powyższego brak jest podstaw do uwzględnienia petycji.
Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu
art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.
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