
UCHWAŁA NR XXVI/171/2021 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację Nowe 
Spektrum 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 Gminy Przyrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Odmawia się uwzględnienia wniesionej w dniu 10 września 2021 r. przez 
Fundację Nowe Spektrum z siedzibą w Kobiórze petycji o przyjęcie przez Radę 
Gminy Przyrów 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 przeciwko Covid-19 oraz zabronienie 
wprowadzania takich podziałów osób zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych oraz osób korzystających z gminnych obiektów użyteczności 
publicznej. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 
Przyrów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Maria Stępień 
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Uzasadnienie 

W dniu 13.09.2021 r. do Rady Gminy Przyrów wpłynęła petycja z dnia 
10.09.2021 r. wniesiona przez Fundację Nowe Spektrum. Petycja została 
przekazana przez Przewodniczącego Rady Gminy do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie proponowanego sposobu 
załatwienia petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zebrała się na posiedzeniu w dniu 
27.10.2021 r. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji oraz dyskusji w tej 
sprawie Komisja ustaliła, co następuje: po przeprowadzonej analizie petycji 
wywnioskowano, iż w kwestii podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  
wniesionej przez Fundację Nowe Spektrum, Rada Gminy nie może zająć 
pozytywnego stanowiska. Kompetencje Rady Gminy zostały ściśle określone 
w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372). Niedopuszczalna jest jego wykładnia rozszerzająca 
czyli przyznawanie Radzie większych kompetencji niż wynikające z omawianej 
regulacji. W orzecznictwie oraz doktrynie przyjmuje się, że przepis 
art. 18 ust. 1 u. s. g. daje podstawę do podjęcia uchwały przez Radę Gminy 
tylko wówczas gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego, 
zobowiązujący do podjęcia takiej uchwały lub sprawa dotyczy materii niemającej 
charakteru normatywnego np. o charakterze programowym, intencyjnym, 
pozostających w granicach zadań gminy, przewidzianych w przepisach prawa. 
Dokonując analizy złożonego dokumentu, należy wskazać, że taki przypadek 
nie występuje. 

 Komisja skarg, wniosków i petycji jednogłośnie rekomendując aby 
nie uwzględniać ww. petycji. 

Rada Gminy Przyrów, podzielając opinię przedstawioną przez Komisję 
Skarg,Wniosków i Petycji, odmawia uwzględnienia przedmiotowej petycji. 
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