UCHWAŁA NR XXXVII/312/2021
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 16 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez T.G. TRS NP SKK
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r.
poz. 713 z późń. zm.) w zw. z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018r.
poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się nie uwzględnić wniosków zawartych w petycji T. G. TRS NP SKK z dnia 20 grudnia
2020r. doręczonej w dniu 21 grudnia 2020r.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kleczewie do zawiadomienia wnoszącego petycję
o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kleczewie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kleczewie
Maciej Trzewiczyński
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Uzasadnienie
W dniu 21 grudnia 2020 roku do Rady Miejskiej w Kleczewie wpłynęła petycja dotycząca podjęcia uchwały,
w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka oraz brakiem udokumentowanych, opartych na
faktach ekspertyz na Covid-19.
Przedmiotowa petycja została poddana ocenie przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Kleczewie, która przedstawiła swoje stanowisko Radzie Miejskiej w Kleczewie.
Rada Miejska w Kleczewie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stoi na
stanowisku, iż bez względu na fakt, czy Rada podejmie uchwałę o treści wskazanej w petycji, czy też nie, to
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do dbałości o swoich obywateli oraz do udzielenia im
gwarancji, iż szczepionki czy jakiekolwiek inne lekarstwa dopuszczone do obrotu są odpowiednio sprawdzone
i dają minimalne ryzyko powikłań. W związku z powyższym uwzględnienie przedmiotowej petycji i podjęcie
stosownej uchwały okazało się bezprzedmiotowe.
Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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