
UCHWAŁA NR XXI.177.2020 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji  z dnia 11 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz 
713 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 Gminy 
Domaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 11 grudnia 2020 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Domaszowice, powyższą petycję uznaje za bezzasadną z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Białkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXI.177.2020 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

W dniu 15 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Domaszowice wpłynęła w formie elektronicznej petycja z dnia 
11 grudnia 2020 r. złożona w interesie publicznym. Zgodnie ze Statutem Gminy Domaszowice Przewodniczący 
Rady Gminy Domaszowice przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu zaopiniowania. 

Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią petycji, 
dokonała jej  analizy i wydała opinię. 

W wyniku analizy Komisja ustaliła, że żądanie zawarte w petycji dotyczące podjęcia przez Radę Gminy 
Domaszowice uchwały o treści zawartej w petycji dotyczące wartości wymagających szczególnej ochrony w imię 
dobra wspólnego, takich jak równość wszystkich wobec prawa i prawa wszystkich do równego traktowania przez 
władze publiczne oraz prawa do ochrony przed przeprowadzaniem eksperymentów medycznych są chronione 
dostatecznie przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa – przepisy zarówno rangi konstytucyjnej, jak też szeregu 
ustaw zwykłych. 

Ze względów wyżej wymienionych, w ocenie Komisji, nie zachodzi również potrzeba przekazania 
przedmiotowej petycji do organu właściwego, tj. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako właściwego w przedmiocie 
stanowienia przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony praw i wolności człowieka na 
terytorium RP. 

Przedłożona w petycji uchwała nie powinna ponadto zostać uwzględniona, z uwagi na jedynie intencyjny 
charakter takiej uchwały, nie skutkujący realnymi formami prawnymi. 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwałą nr 17.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. 
wyraziła opinię negatywną w sprawie ww. petycji i wniosła do Rady Gminy Domaszowice o nie uwzględnienie 
petycji. 

Po rozpatrzeniu petycji i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy 
Domaszowice postanawia jak w § 1 uchwały.
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