
UCHWAŁA NR XXVII/294/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację Nowe Spektrum 

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

Rada Miejska w Siewierzu  
uchwala: 

§ 1. Uznać za bezzasadną petycję w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Siewierzu uchwały dotyczącej 
przeciwstawienia się działaniom dyskryminacyjnym oraz wywieraniu presji na osoby, które nie zaszczepiły się 
w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 

§ 2. Uzasadnienie do niniejszej uchwały zawiera ocenę merytoryczną decydującą o zajętym stanowisku. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miejskiej w Siewierzu do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Siewierzu 

 
 

mgr Barbara Bochenek 
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Uzasadnienie 

W dniu 13 września 2021 r. do Biura Rady Miejskiej w Siewierzu wpłynęła petycja złożona przez 
przedstawiciela Fundacji Nowe Spektrum w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Siewierzu uchwały 
dotyczącej przeciwstawienia się działaniom dyskryminacyjnym oraz wywieraniu presji na osoby, które nie 
zaszczepiły się w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 

Przedmiotowa petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji działającej przy 
Radzie Miejskiej w Siewierzu celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i jej rozpatrzenia. Po 
dokonaniu kontroli pod względem formalnym Komisja stwierdziła, że petycja spełnia wymagania określone 
w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Ponadto po dokonaniu analizy merytorycznej Komisja 
stwierdziła, że szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 nie są 
szczepieniami wpisanymi w kalendarz szczepień obowiązkowych i są one dobrowolne, a każdy mieszkaniec 
Gminy Siewierz samodzielnie podejmuje decyzję dotyczącą szczepienia. Analizując stan faktyczny Komisja 
stwierdziła, że na terenie Miasta i Gminy Siewierz nie prowadzi się aktywności noszących znamiona działań 
dyskryminujących jakiekolwiek grupy mieszkańców lub pracowników, nie stwierdzono również wywierania 
presji medialnej, politycznej lub społecznej w kontekście Narodowego Programu Szczepień. Nie wprowadzono 
też żadnych zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, które ograniczałyby dostęp 
mieszkańców ze względu na poddanie się określonym procedurom medycznym. 

Mając powyższe na uwadze Komisja uznała przedmiotową petycję za bezzasadną, a Rada Miejska 
w Siewierzu przyjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu. 

 
 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu 

  
mgr Barbara Bochenek 
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