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UCHWAŁA NR XXXVI/337/2021
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację Nowe Spektrum
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.1)), art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 870)
Rada Powiatu
uchwala:
§ 1. Po zapoznaniu się z petycją złożoną przez Fundację Nowe Spektrum, dotyczącą podjęcia przez Radę
Powiatu
Tarnogórskiego
uchwały
w sprawie
równego
traktowania
osób
zaszczepionych
i niezaszczepionych przeciwko COVID-19, Rada Powiatu Tarnogórskiego rozpatruje petycję negatywnie.
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Tarnogórskiego, zobowiązując go
do przesłania wnoszącemu petycję uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu z sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Przemysław Cichosz

1) Przepis

wprowadzający zmianę został opublikowany w: Dz. U. z 2021r. poz. 1038, poz. 1834
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Załącznik do uchwały nr XXXVI/337/2021
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 listopada 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 17 września 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wpłynęła petycja złożona
przez Fundację Nowe Spektrum w sprawie równego traktowania osób zaczepionych niezaszczepionych
przeciwko COVID-19.
Przewodniczący Rady Powiatu przekazał petycję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
Tarnogórskiego, do rozpatrzenia.
W dniu 12 października 2021 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego
zapoznała się z treścią petycji.
W dniu 3 listopada 2021 roku Komisja stwierdziła, że przedmiot petycji nie dotyczy spraw pozostających
w zakresie właściwości jakichkolwiek organów powiatu. Chociaż „pośrednio” przedstawiona kwestia dotyczy
mieszkańców powiatu tarnogórskiego, jednakże w takim samym stopniu dotyczy mieszkańców wszystkich
innych powiatów na terenie RP. Omówiona kwestia ma zatem charakter ponadlokalny (w istocie centralny)
i pozostaje poza zakresem właściwości organów Powiatu Tarnogórskiego. Jednocześnie organ stanowiący, do
którego skierowano petycję, nie ma możliwości przekazania jej innemu organowi do rozpatrzenia, ze względu
na stanowcze sformułowanie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018r. poz. 870).
Mając na uwadze powyższe przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zaproponował, aby petycję
rozpatrzyć negatywnie.
Wyniki głosowania: obecnych – 4, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0, nie głosowało – 0.
Petycja została rozpatrzona negatywnie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego
wnosi o przyjęcie przedmiotowej uchwały.
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