UCHWAŁA NR XXXII/231/2021
RADY GMINY GIERAŁTOWICE
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie przekazania według właściwości petycji z dnia 11.01.2021 r.
Na podstawie:
- art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.),
- art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.)
na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rada Gminy Gierałtowice
uchwala co następuje:
§ 1.
Postanawia się przekazać Prezesowi Rady Ministrów petycję z dnia 11.01.2021r. wniesioną przez Marcina
Zalewskiego, w sprawie wezwania Rady Gminy Gierałtowice do podjęcia uchwały sprzeciwiającej się
ewentualnemu segregowaniu ludzi i poddawaniu ich eksperymentom medycznym.
§ 2.
Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice do poinformowania podmiotu składającego
petycję o sposobie załatwienia petycji.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marek Błaszczyk
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Uzasadnienie
11 stycznia 2021 r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Gierałtowicach petycja pana Marcina Zalewskiego,
złożona w interesie publicznym, wzywająca Radę Gminy Gierałtowice do podjęcia uchwały sprzeciwiającej
się ewentualnemu segregowaniu ludzi i poddawaniu ich eksperymentom medyczny.
Stanowisko zostało uzasadnione art. 32 Konstytucji, który mówi, że „wszyscy wobec prawa są równi.
Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany
w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakichkolwiek przyczyn” oraz art. 39 Konstytucji
zabraniającej poddawanie obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym bez dobrowolnie
wyrażonej zgody.
10 lutego 2021 r. petycja została przedstawiona na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja wyraziła opinię, że przedmiot petycji nie mieści się w zakresie kompetencji rady gminy.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej
rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji. Zawiadamia się
o tym również podmiot wnoszący petycję.
Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest przekazać petycję organowi właściwemu, którym jest Prezes
Rady Ministrów.
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