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UCHWAŁA Nr 337/XLI/21 

Rady Miasta Milanówka  

z dnia 1 marca 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

 

 

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) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., 

o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nie uwzględnia się petycji z 10 grudnia 2020 r. dotyczącej masowych szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV—2, z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

 Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do zawiadomienia o  sposobie 

załatwienia petycji. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Kamil Bialik 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr  337/XLI/2021 

Rady Miasta Milanówka z dnia 1 marca 2021 r. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 10 grudnia 2020 r. na adres poczty elektronicznej Biura Rady Miasta Urzędu  Miasta 

Milanówka wpłynęła  petycja  złożona przez Pana Krzysztofa Rytkę dot. podjęcia przez Radę 

Miejską uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV—2, 

planowanych od 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji celem rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Miejskiej proponowanego sposobu jej 

rozpatrzenia.  

 

Komisja na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2021 r.  po zapoznaniu się z treścią petycji wnioskuje, 

aby  nie uwzględniać petycji Pana Krzysztofa Rytki w zakresie przyjęcia przez Radę Miasta 

Milanówka uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV—2, 

planowanych od 2021 r.  

W ocenie Komisji nie jest możliwe wyrażenie stanowiska - pozytywnego lub negatywnego- 

wobec planowanych masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV—2 gdyż powyższe 

szczepienia są dobrowolne i obywatele przed podaniem szczepienia muszą wyrazić na nie 

dobrowolną zgodę.  

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi, szczepienia  

są bezpłatne i dobrowolne. Rada Miasta Milanówka podzielając opinię przedstawioną przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postanawia o nieuwzględnianiu petycji. 

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia 

petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 870). Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

 


