
UCHWAŁA NR XXXII/228/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

w sprawie uznania petycji za bezzasadną 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje: 

  

§ 1.  
Po rozpatrzeniu, uznaje się, że wniesiona w dniu 26 listopada 2021 r. petycja w sprawie podjęcia przez Radę 
Miejską w Rudniku nad Sanem uchwały dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji osób niezaszczepionych 
na Covid-19 jest bezzasadna. 

§ 2.  
Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem do zawiadomienia wnoszącego 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Edward Wołoszyn 
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Załącznik do uchwały nr XXXII/228/2022 

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem 

 z dnia 04 lutego 2022 r.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 26 listopada 2021 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem wpłynęła 

petycja, w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Rudniku nad Sanem uchwały dotyczącej 

przeciwdziałania dyskryminacji osób niezaszczepionych na Covid-19. Podmiot wnoszący 

petycję zaoferował również wsparcie w kwestii edukacji na temat stanu faktycznego 

dotyczącego Covid-19 oraz wystąpił z prośbą o publiczne przeczytanie przedmiotowej petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2022 r. 

rozpatrzyła treść petycji i stwierdziła, że szczepienia mają charakter dobrowolny i każdy 

obywatel może sam podjąć decyzję dotyczącą skorzystania lub nie ze szczepionki na          

Covid-19, co jest wyrazem pozostawienia wolności wyboru w zakresie decydowania 

o własnym zdrowiu. Wskazany w petycji Narodowy Program Szczepień nie wprowadza 

żadnych ograniczeń dla osób, które nie poddały się szczepieniu i nie kategoryzuje ich dzieląc 

na zaszczepionych i niezaszczepionych. Ponadto Komisja stwierdziła, że na terenie gminy nie 

są znane działania, które mogą być uznane za przejawy dyskryminacji wobec osób 

niezaszczepionych, a sam zakaz dyskryminacji między innymi w miejscu pracy oraz 

w miejscach publicznie dostępnych wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa. 

Brak jest również przesłanek i podstaw do dodatkowego odczytywania treści petycji, gdyż 

wszystkie petycje publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta 

w Rudniku nad Sanem. 

Rada Miejska w Rudniku nad Sanem biorąc pod uwagę powyższe ustalenia uznaje 

przedmiotową petycję za bezzasadną. 
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