
UCHWAŁA NR XXXVIII/414/21 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 15 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2021 r.,poz. 1372) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 870) 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Odmówić uwzględnienia petycji złożonej przez Fundację Nowe Spektrum, dotyczącej podjęcia przez 
Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach uchwały w zaproponowanej petycją treści, w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców ze względu na presję medialną, polityczną i społeczną 
w kontekście Narodowego Programu Szczepień, jako niezgodną z obowiązującym prawem . 

§ 2.  

Uzasadnienie odmowy uwzględnienia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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UZASADNIENIE 

 
 
W dniu 13 września 2021 roku do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach wpłynęła petycja Fundacji 
Nowe Spektrum, dotycząca podjęcia przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach uchwały w 
zaproponowanej petycją treści, w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców ze względu na 
presję medialną, polityczną i społeczną w kontekście Narodowego Programu Szczepień. 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dokonała analizy petycji na 
posiedzeniu w dniu 20 września 2021 roku.  
 
W toku analizy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że nie ma podstaw do uwzględnienia petycji 
ponieważ podjęcie uchwały do której wzywa podmiot wnoszący petycję, nie znajduje się w zakresie 
działania rady gminy, wskazanym w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym. 
 
Mając powyższe na względzie, stanowisko wyrażone w uchwale uznaje się za zasadne.   

 
Informuje się, że sposób załatwienia petycji zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.870), nie może być przedmiotem skargi.             
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