UCHWAŁA NR XXXV/456/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się działaniom
dyskryminacyjnym i segregacji mieszkańców z powodu braku szczepień
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się w całości petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską w Toszku uchwały
sprzeciwiającej się działaniom dyskryminacyjnym i segregacji mieszkańców z powodu braku szczepień
z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania podmiotu
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Uzasadnienie
W dniu 13 września 2021 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynęła drogą elektroniczną od Fundacji
Nowe Spektrum petycja złożona w interesie publicznym dotycząca podjęcia przez Radę Miejską w Toszku
uchwały intencyjnej w sprawie stania na straży prawa i dochowania wszelkich starań, by stosownie
do art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.) mieszkańcy
Gminy Toszek nie byli poddawani żadnym działaniom dyskryminacyjnym ze względu na presję medialną,
polityczną i społeczną w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień oraz przeciwstawiania się
jakimkolwiek próbom podziału jej mieszkańców na kategorię lepszą (zaszczepionych) i gorszą
(niezaszczepionych) stosownie do art. 39 Konstytucji RP, a także zabronienie wprowadzania takich podziałów
wśród osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Toszek oraz na terenie gminnych obiektów
użyteczności publicznej oraz odczytania treści petycji podczas obrad sesji.
Zgodnie
z art. 18 ust. 2 pkt. 15,
art. 18b
ust. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1732 z późn. zm.; dalej „u.s.g.”) rada gminy rozpatruje
skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli
w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku zgodnie z postanowieniami § 43b
Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r.
poz. 6521 z późn. zm.) podczas posiedzenia w dniu 18 listopada 2021 r. przeprowadziła postępowanie
wyjaśniające w sprawie złożonej petycji. Wskazano, że zgodnie z § 57 Statutu Gminy Toszek z inicjatywą
podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
1)Przewodniczący Rady
2)Burmistrz;
3)Komisja;
4)Klub;
5)grupa co najmniej pięciu radnych;
6)grupa co najmniej stu mieszkańców Gminy posiadajacych czynne prawo wyborcze.
Mając na uwadze powyższe postanowienia Statutu Gminy Toszek podmiot wnoszący petycję nie jest
uprawniony do wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą. Uwzględnienie przedmiotowej petycji stanowiłoby
naruszenie obowiązujących przepisów prawa miejscowego.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku zwróciła także uwagę, że zgodnie
z art. 6 ust. 1 u.s.g. rada gminy może podejmować uchwały w sprawach z zakresu zadań własnych
nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Natomiast żaden przepis ustawy ustrojowej, ani inny
przepis szczególny, nie przewiduje uprawnień rady gminy do podejmowania jakichkolwiek działań władczych,
czy kontrolnych w stosunku do innych organów administracji publicznej (poza działalnością kontrolną
określoną w art. 15 u.s.g.).
Wszelkie kwestie dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są elementem Narodowego Programu
Szczepień i są regulowane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody
zapobiegania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 10) wydanym na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1845). Przepisy prawa nie przekazują uprawnień w tym zakresie na organy administracji samorządowej.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku odniosła się także do żądania
„publicznego przeczytania niniejszej petycji na najbliższej Radzie” wskazując, że zgodnie z § 8 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) podmiot rozpatrujący petycję niezwłocznie
zamieszcza informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Toszek i każdy może z jej treścią się zapoznać, tak więc brak jest przesłanek i podstaw
do dodatkowego odczytywania złożonej treści petycji podczas sesji Rady Miejskiej w Toszku.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi,
jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiocie petycji, jest uchwała.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się w pełni uzasadnione.
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