
 

Projekt 

Uchwała Nr ………./XXX/2021 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia ……………2021r. 

 

w sprawie petycji dot. podjęcia przez Radę Gminy Kroczyce uchwały w sprawie 

przeciwdziałania dyskryminacji w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień 

 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 

o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 870 z późn. zm.) 

 

RadaGminy Kroczyce 

uchwala: 

 

§ 1 

Petycja dot. podjęcia przez Radę Gminy Kroczyce uchwały w sprawie przeciwdziałania 

dyskryminacji w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień nie zasługuje na 

uwzględnienie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce do przekazania zawiadomienia 

wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W dniu 13 września 2021r. (data wpływu do Biura Rady Gminy Kroczyce 13 września 2021r.) 

wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce petycja dot. podjęcia przez Radę 

Gminy Kroczyce uchwały w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji w kontekście tzw. 

Narodowego Programu Szczepień.  

W dniu 21 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Kroczyce, która po przeprowadzeniu postępowania obejmującego ustalenie stanu 

faktycznego sprawy, na podstawie dokumentów, rekomenduje uznać petycję za 

niezasługującą na uwzględnienie, ponieważ proponowana uchwała zawarta w petycji 

wykracza poza kompetencje Rady Gminy Kroczyce.  

Przedmiotem petycji było wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji w kontekście tzw. 

Narodowego Programu Szczepień. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: „u.s.g.”) do zakresu działania 

gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami 

na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 u.s.g.). Ponadto do właściwości rady należą wszystkie 

sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 

ust. 1 u.s.g.). Podkreśla się, że rada gminy może wypowiadać się tylko w zakresie 

powierzonych jej zadań. Dotyczy to także sytuacji, gdy stanowisko rady jest niewiążące 

i stanowi np. apel czy deklarację. Opinia rady może dotyczyć tylko kwestii, które pozostają 

w zakresie działania gminy. Sprawy ogólnokrajowe nie należą do właściwości gminy i rady 

gminy. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie 

i w granicach prawa. Powoduje to, że mogą podejmować tylko te działania, na które zezwala 

im prawo. Wskazane wyżej ograniczenie dotyczy wszystkich organów władzy publicznej, 

w tym także organów jednostek samorządu terytorialnego. Dozwolone jest dla nich tylko to, 

co zostało przewidziane przez prawo. Podkreśla się przy tym, że zakaz wykraczania poza 

zakres kompetencji odnosi się do wszelkich form działalności organów władzy - także wtedy, 

gdy te formy nie mają władczego charakteru.  

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Uchwałą Nr 4/2021 z dnia 21 września 2021r. wyraziła 

swoje stanowisko o nieuwzględnieniu niniejszej petycji. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.  


