UCHWAŁA NR XXII/226/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod L.dz. 18659/20
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po rozpatrzeniu stanowiska zawartego w Uchwale nr 2/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Otmuchowie odmawia rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod L.dz 18659/20,
dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
§ 2. Uzasadnienie podjęcia tej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie do przekazania petycji
Rzecznikowi Praw Obywatelskich i powiadomienia wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji przez
przesłanie niniejszej uchwały z załącznikiem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXII/226/2021
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 25 lutego 2021 r.

UZASADNIENIE
W dniu 22 grudnia 2020 r. za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów wpłynęła do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie petycja od pana M. D. dotycząca szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2. Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na
posiedzeniu w dniu 3 lutego 2021 roku odmówiła jej rozpatrzenia.
Składając petycję w interesie publicznym Pan M. D. domaga się podjęcia przez Radę Miejską
w Otmuchowie uchwały biorącej w obronę mieszkańców Gminy, przed budzącą jego wątpliwości
ogólnopolską akcją szczepień planowaną przez Rząd RP. Dlatego też, wyjaśnić należy co następuje; interes
publiczny realizowany jest przez Państwo Polskie i jest podyktowany koniecznością ochrony zdrowia, jako
dobra wspólnego. Interes indywidualny wnoszącego petycję jest przeciwieństwem interesu publicznego
także realizowanego przez organy samorządowe w zakresie wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym
i innych ustaw. Pismo nie może być również uznane za złożone w interesie podmiotu trzeciego, gdyż nie
spełnia warunków formalnych, o których mowa w art. 5 ustawy o petycjach.
W tym stanie rzeczy, skoro petycja nie mieści się w dyspozycji art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy
o petycjach w zakresie zadań i kompetencji Gminy Otmuchów, ani nie jest złożona w interesie podmiotu
trzeciego, należało postanowić, jak w § 1 niniejszej uchwały.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Otmuchowie postanawia jak w § 1 niniejszej uchwały.
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