
UCHWAŁA NR XXVI/552/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie przyjęcia uchwały sprzeciwiającej się 
ewentualnemu segregowaniu ludzi i poddawaniu ich eksperymentom medycznym 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Odrzucić petycje w sprawie przyjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnemu segregowaniu ludzi 
i poddawaniu ich eksperymentom medycznym, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osób składających petycje 
o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

 
 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/552/2021 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 27 maja 2021 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Pismami z dn. 3, 4, 5, 7 i 24 stycznia 2021 r. ośmioro mieszkańców Gliwic skierowało do Rady Miasta 
Gliwice wystąpienia o identycznie brzmiącej treści w sprawie „przyjęcia uchwały sprzeciwiającej się 
ewentualnemu segregowaniu ludzi i poddawaniu ich eksperymentom medycznym”. Zostały one skierowane do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja). Przed podjęciem procedowania, Komisja 
wystąpiła o opinię prawną w sprawie podmiotu właściwego do rozpatrzenia wystąpień, zgodnie z którą 
kompetencje w tej sprawie posiada Rada Miasta Gliwice, gdyż przedmiotem petycji jest zadanie własne gminy 
- ochrona zdrowia (art. 7 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym). Pismem z dnia 30 marca 2021 r. Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się do Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, jako komisji merytorycznej, 
z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie petycji. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, w swoim 
piśmie z dn. 6 maja 2021 r., poinformowała, że nie wypracowała własnej opinii na temat zasadności postulatów 
mieszkańców, a sama petycja, jej zdaniem, z uwagi na przedmiot, powinna pozostać bez rozpatrzenia. 

Na posiedzeniu w dn. 10 maja 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przegłosowała większością 
głosów stanowisko w sprawie petycji wniesionych przez mieszkańców i postanowiła zarekomendować Radzie 
Miasta Gliwice podjęcie uchwały w sprawie negatywnego ich rozpatrzenia. 

Nadmienić należy, że na sesji w dn. 25 marca 2021 r. Rada Miasta Gliwice podjęła, na wniosek Komisji, 
uchwałę nr XXIV/520/2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w sprawie 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Na mocy tej uchwały, petycje mieszkańców w sprawie uzyskania 
przez Radę Ministrów RP gwarancji od producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, że poniosą oni 
prawne i finansowe koszty wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, zostały przekazane do 
Rady Ministrów, celem załatwienia zgodnie z właściwością przez organ odpowiedzialny za szczepienia na 
SARS-CoV-2 w Polsce. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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