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UM _____________________________ __ r z dnia .................... 2021 r.

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji W sprawie podjgcia uchwaly sprzeciwiajqcej sig dziahmiom
dyskryminacyjnym w kontekficie tzw. Narodowego Programu Szczcpiefi

Na podstawie art. 9ust.2 ustawy zdnia H lipca 2014 r. opetycjach (t.j. Dz. U. z20l8 r. poz. 870),
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy zdnia 8 marca I990 r. osamorzqdzie gminnym (DZ. U. Z2021 r.
poz. 1372 z péin. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§1.0drzucié petycjq: wsprawie podjgcia uchwaly sprzeciwiajqcej sic; dzialaniom dyskryminacyjnym
w kontek§cie tzw. Narodowego Programu Szczepieh, zprzyczyn okreélonych wuzasadnieniu stanowiqcym
zaiqcznik do niniejszej uchwaiy.

§2. Zobowigzaé Przewodniczqccgo Rady Miasta Gliwice do poinformowania osoby sldadajqcej petycja;
0 sposobie zalatwienia petycji.

§ 3. Uchwaka wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Zalqcznik do uchwaly Nr .................. ..

Rady Miasta Gliwicc
z dnia.................. ..2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z 811.9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja zlozona do org:-mu stanowiqcego jednostki samorzgdu
tcrytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednoczeénie, zgodnie zart. 18b ustawy osamorzqdzie
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na dzialania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz vmioski ipetycje skladane przez obywateli. W tym celu powoluje Komisjo Skarg, Wnioskow iPetycji
(dalej zamiennie: Komisja).

W dniu 17 wrzeénia 2021 r. przedstawiciel Fundacji Nowe Spektrum ziotyl pctyC_i$, W ktérej zaoferowz-1%
RBdZi6 Miasta "wsparcie W kwestii edukacji na temat stanu faktycznego dot. Covid—l9 w Polsce“ oraz ZW1'(§CH
sic; zproébg "0 publiczne przeczytanie niniejszej petycji na najblizszej Radzie oraz przyjgcie [...] uchwaiy".
Podmiot skladajqcy petycjq, proponuje, w zalqczonym projekcie uchwaly, przyjgcie przez Radq Miasta
zobowiqzania do Starlia na straty prawa idochowania starafi, by mieszlcaflcy ,,nie byli poddawani Zadnym
dziaianiom dyskryminacyjnym Ze wzgledu na presjq medialnq, politycznq ispoiecznq wkontekécie tzw.
Narodowego Programu Szczcpiefi”. Domaga sic réwniet przeciwstawienia siq “jakimkolwiek probom podziahl
mieszkaficow na kategoriq lepszq (zaszczcpionych) i gorsza, (niezaszczepionych)”, zakazania wszelkim
podmiotom podlegiym (pracodawcom) ograniczania ,,praw imozliwoéci awansu lub rozwoju zawodowego
swoim pracownikom, wolontariuszom i innym osobom sobie podleglym”. Nadawca wysteppuje réwniez
o uznanie, ice ,,decyzja o nieprzyjmowaniu [...] szczepiefi [...] nie bgdzie stanowila przeszkody do zawarcia (lub
tez przedlutenia) zpodleglymi podmiotami jakiejkolwiek umowy - zwlaszcza dot. stosunku pracy”.
Wostatnim ustopie projektu uchwaiy nadawca wnioskuje ozapewnienie, Ze ,,Miasto oraz Zadne podlegle
podmioty nie bodg wprowadzaé zasad lub trybow korzystania z miejskich obiektow lub urzqdzefi uzytecznoéci
publicznej uniemozliwiajacych korzystanie 2 obiektow lub urzqdzefi uiytecznoéci publicznej mieszkaficom [...]
ze wzglodu na niepodanie sigjakicmukolwiek dobrowolnemu zabiegowi czy procedurze medycznej".

Przedmiotowa petycja zostala przekazana do Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji, ktéra omowfla jq na
posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2021 r. W toku przeprowadzoncj dyskusji, Komisja uznala, ze kwestie zwiqzane
ze strategiq Narodowego Programu Szczepiefi pozostajq w kompetencjach administracji rzadowej, ktora,
éledzqc bieiqcq sytuacjq epidemiologicznq, powinna podcjmowaé okreélone deoyzje. Biorqc pod uwago
powyzszo, Komisja jednoghénie uznaia, ie Rada Miasta nie powinna ingcrowaé w politykq rzgdu w zakrcsie
stanowiacym pnzedmiot petycji.

Majqc na uwadze powyzsze, Komisja Skarg, Wnioskow iPetycji rekomenduje Radzie Miasta Gliwice
odrzucenie ww. petycji.

Zgodnie Z an. 13 ust. 2 ustawy 0 petycjach sposéb zalatwienia petycji nie moie byé przedmiotem skargi.
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