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Stowarzyszenie,,.IesteSmy u siebie"

z siedzibq w Trzebownisku

InfbrmujE. 2.e na ses.ii w dniu 29 kwictnia 2021 roku Rada Mie.iska w Kolbuszowej

rozparrzyla skierowane przez Pahstwa petyc.ie z dnia l8 lutego 2021 roku (data wplywu
26 lutego 2021 roku), uzna.j4c .ie zaniezaslugu.i4ce na uwzglgdnicnic. W z.alqc'zcniu przesylam

LJchw'alg Nr XXXII/380/21 w przedniiotowe'i sprawie wra7. z. uzasadnieniem.
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RADA E,fTMJSKA

llchn ala Nr XXXIll380l2l

Radl' Mie.jskie.i w' Kolbuszon'ej

t. dnia 29 ku ictnia 2l)21 roku

u sprawic uznania petl'cji w'nicsionl'ch przez Stowarzyszenie ,,.lesteSmy u siebie"
z sicdzib4 w l'rzcbownisku za niczasluguj4ce na uwzglgdnienic

Na poclstarric ar1. lt{b Lrst. I ustaur z clniu tl nrarca l9c)0 rokLr o sanrorzi,}clzic gtttinttrnr
(t.i. I)z.tt. t 20)(l r. poz. 113 t pr)zl. znr.) olaz art. () r-rst. I ltstuur z ll lipca l0l.l rokLr

opctrciach(t.i.t)z.tt.t20l-lr.poz.u70). I{atlal\4ic'1skau Kolbruszouc.j uchuala.cortastgpuric:

r\1. l. (iznaic sig za niczaslugujilcc na Lnrzglqdnicnic pctl'cjc r,rnicsionc przcz Storvarzyszct-tic

...lcstcsntr Lr sicbic" z sicclzibq ll lrzcbouniskLr u przcclnriocic rozpatt'zcnia uchual:

1) []chr,r,ala ur I r.i sprit\\ic trznanir.r prcparattiu noz\\\an\ch szczcpionkitttti przcciuktl
('or icl- l 9 za ckspcr\ Ilclttv t.nccir cznc rta lLtdziach"

l) [ cltr.iala ltr ] o vrr ntogach cl()t)cz4c)ch stoso*aniit prcparat(rr,i Irazlwaltrch
szczepionkanti przccivr ko ('or id- l9 tta tcrenie gmin,'','.

i) tlchw'ala rrr 3 o publikac.li irrlbrmac.ii dotl'czqcych ('ovicl-19 na terenie gntiny.

l. []zasaclrricnic rozpatlzcrria pctyciistanowiza]acznili Itr I dcl ninic.isze'.i Lrchwall.

r\1. O sposobic rozpatrzcrria pctl c' ji l'rzc*oclnicz0cr [iuclr N'lie'iskie'i \\ Kolbuszoric.i

zan ilclonri \\ noszitccll().

,.\3. [.]chuala uchoc'lzi r,r,' 2r'cie z clnicm pod.iqcia.
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Zalqc7nikNrlclol.Jch*aly'NrXXXll/3tt0/2 I l{ad1,Mie.iskie.l uKolbuszorvc.l zdnia29kwietnia202 lrokLt

Uzasadnienie

W dniu 26 lutego 2021 roku do Przewodnicz4cego Rady Miejskie.i w Kolbuszowei

wplyngly petycje Stowarzyszenia ,.JesteSmy u siebie" z siedzibq w -frzebownisku.

Przedmiotem w/w petycjijest rozpatrzenie przez Radg Miejskq w Kolbuszowej uchwal:

I ) Uchwata nr I w sprawie uznania preparat6w nazywanych szczepionkami przeciwko

Covid-19 za eksperymenty medyczne na ludziach,
2) Uchwala nr 2 o wymogach dotycz4cych stosowania preparatow nazywanych

szczepionkanti przecin'ko Covid-I9 na terenie grniny.
3) Uchwata nr 3 o publikac.li infbrmac.iidotycztlcych Covid-lc) na terenic gminy.

Wnosz4cy pqtycje domaga sig podjqcia uchwal na mocy ktorych, dojdzie do zaniechania

szczepiefi przeciwko Covid-19. W treSci uchwal przedstawionych przez wnioskodawcE

wyrazono dezaprobatg wobec masowych szczepieh, powoluj4c siE na szereg mog4cych

wyst4pii skutkow ubocznych po zaaplikowaniu szczepionki i por6wnuiEc szczepienia do

eksperyment6w medycznych, wi4z4cych sig z wysokim ryzykiem dla zdrowia Iudzkiego.

Petyc.fe wniesione przez Stowarzyszenie ...lesteSnry r-r sicbic" zostaly roz.pol.nane pr'/.et.

Komisjg Skarg" Wnioskirw i I'etycji Rady Miejskie'j w Kolbuszowe'j. Komis.ia po zapoznaniu

siq z materialami oraz przeanalizowaniu stanu prawnego, orzekla. 2e przyjqcie uchwal

w brzmieniu wyrazonym w petycjach, znacznie v,tykracza poza zakres kompetencji Rady

Miejskiej. Procedura zwiqzana ze stosowaniem szczepionek. wymog6w dopuszczenia ich do

u|ycia oraz caloksztait spraw z tym zwiqzanych nie znajduj4 sig w katalogu zadan gminy.

wynikaj4cymzart.6 ust. 1 i art.7 ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym.

W opinii Komis.ii dzialania w zakresie profilaktyki zdrowotne'i pode.imowane.i przez.

sluzbg zdrowia. organizac.ie spolecz.ne i podmioty dziala.lqce na rz,ec'z propagowania zdrowego

trybu 2.ycia sq wystarczaj4ce. tJwfi.a siq rowniez. 2c [{ada Mie.iska jako nieposiada.iqca

uprawniefl oraz specjalistycznei wiedzy w te.l materii. nie ocenia sposobow i metod leczenia

chorob oraz zapobiegania im, w tym takze Covid-I9. Wobec powyzszego nie uwaza siE za

stosowne prowadzenie wlasnych kampanii informacyjnych w zakresie objgtym Z4daniem.

Czlonkowie Komisji bior4c powyzsze pod uwagg wyrazili negatywne stanowisko. co

do zasadnoSci wniesionych petyc.ii i zawnioskowali do Rady Mie.fskie.j o pod.iqcie uchwaly

zgodnie z przedlo'L,onym pro.i ektem.
Rada Miejska rozpatru.i4c zqdanie z.awarte w petyc.iach. zobowi4zana.iest do dzialania

na podstawie i w granicach prawa. mowi o tym ar:t T Konstytucji zasada praworz4dnoSci.

Kaada czynnoSi i decyz-ia podejmowana przez organ stanowi4cy gminy. winna znaleLc

podstawq okreSlon4 w przepisach prawa. Przedmiot uchwal podejmowanych przez Radg

Mie.isk4 musi mie6cii siE w kompetencjach gminy i jej organu stanowi4ce go. Zqdanie zawarte
w petycjach Stowarzyszenia .".lesteSmy u siebie" wykracza poza z.akres spraw okreSlonych

w art.6 ust. I oraz.arl. T ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990 r, o sanrorz4dzie gmirrnym.

W Swietle powyzszego Rada Mie.iska w' Kolbuszowe.i. posilkujqc sig opiniil Komis.ii

Skarg" Wnioskow i Petycji uznaje petyc.je Stowarzy'szenia ...lesteSmy u siebie'" 'ta

niezaslugu.i4ce na uwzglgdnienie.
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