UCHWAŁA NR 198/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 2 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020r. dotyczącej wezwania Rady Gminy
w Zgorzelcu do przyjęcia uchwały w przedmiocie równego traktowania mieszkańców przez władzę
publiczną w aspekcie szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. 2020 r. poz.713 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2, art. 9 ust. 2 art.13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (tekst jednolity Dz.U. 2018 r., poz. 870), Rada Gminy w Zgorzelcu, po rozpatrzeniu stanowiska
Komisji Skarg Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:
Rada Gminy Zgorzelec uchwala :
§ 1.
Po przeanalizowaniu treści petycji z dnia 10 grudnia 2020 r., w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy
w Zgorzelcu uchwały, w sprawie równego traktowania mieszkańców przez władzę publiczną postanawia się
nie uwzględnić petycji
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Zgorzelcu i zobowiązuje się do
poinformowania składającego petycję o treści podjętej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 10 grudnia 2020 r. do Rady Gminy w Zgorzelcu wpłynęła petycja Pana Macieja Zuzańskiego,
w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej sprzeciwu wobec dyskryminacji mieszkańców Gminy Zgorzelec
z powodów rasowych, religijnych, medycznych, czy sanitarnych.
Rada Gminy Zgorzelec twierdzi, że zasady równości wobec prawa wszystkich obywateli,
w tym
mieszkańców Gminy Zgorzelec, wynikają z aktualnie obowiązujących norm prawa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Do tutejszej Rady nie dotarły, żadne informacje czy też skargi mieszkańców Gminy
Zgorzelec, dotyczące dyskryminacji obywateli z powodów wskazanych w treści petycji. W zawiązku
z powyższym Rada Gminy Zgorzelec uważa, że nie ma potrzeby podejmowania uchwały, o treści
proponowanej w petycji.
W odniesieniu do zapowiadanych szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 należy wskazać, że zgodnie
z informacjami przekazywanymi przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, szczepienia są powszechnie
dostępne, bezpłatne oraz – szczególnie co istotne - dobrowolne, w związku z powyższym Rada Gminy
Zgorzelec nie widzi podstaw, aby przyjąć tezę, że zaplanowany program szczepień przeciw wirusowi SARSCoV-2 w jakikolwiek sposób narusza obowiązujące prawo.
Z uwagi na powyżej wskazane argumenty petycja z dnia 10 grudnia 2020r. nie została uwzględniona.
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