
      

UCHWAŁA NR  XXIII/182/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej  przyjęcia uchwały o wskazanej treści 

 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) . 

Rada Miejska w Sochocinie  uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Postanawia się nie uwzględnić petycji złożonej do Przewodniczącego Rady Gminy 

Sochocin. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego petycję 

wraz z odpisem niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Załącznik do Uchwały Nr XXIII/182/2021 

      Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 29 stycznia 2021r. 

 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XXIII/182/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o wskazanej treści 

 

 

W dniu 14 grudnia 2020 r. do Przewodniczącego Rady Gminy  wpłynęła petycja od Pana K. K.  

wnosząca o przyjęcie uchwały o wskazanej treści. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Sochocinie  na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2021r. dokonała analizy wniesionej 

petycji oraz oceny jej zasadności i ustaliła: 

Rada Miejska może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach 

publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. 

Tymczasem zgłoszone w petycji żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Miejską w Sochocinie 

uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie planowanych przez Rząd RP masowych szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Pomimo, iż do zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia, jak i bezpieczeństwo obywateli, 

to kwestie stanowiące przedmiot wystąpienia do Rady Miejskiej w Sochocinie, w tym 

ograniczenie lub zaniechanie wprowadzenia przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2, nie mieszczą się w zakresie kompetencji w/w organu. 

Wprowadzenie szczepień  w Polsce jest jednym z elementów przyjętej przez Rząd RP ochrony 

zdrowia publicznego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sochocinie postanowiła nie uwzględnić 

petycji wnoszącej o przyjęcie uchwały o wskazanej treści  przez Radę Miejską w Sochocinie. 

      

  

 


