
Uchwała Nr 0007.XXIV.184.2021
Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r.

Na  podstawie  art.  18b  ust.1  ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym

(t.j.Dz. U. z 2020 r. Poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co następuje:

§ 1.  Nie uwzględnia się  petycji  wniesionej  przez Michała Welka   dotyczącej  wezwania   Rady

Gminy  Suchy  Dąb  do  pilnego  przyjęcia  uchwały  w  sprawie  uznania  za  niedopuszczalne

jakichkolwiek  działań  władz  międzynarodowych,  krajowych  czy  lokalnych  wykluczające

społecznie mieszkańców gminy Suchy Dąb z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy

sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze

strony  producentów  szczepionek  na  Covid-19,  że  w  przypadku

jakichkolwiek  powikłań  gotowi  są  oni  przyjąć  i  ponieść  wszelkie  koszta  prawne

i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

§ 2.  Zobowiązuje  się  Przewodniczącą  Rady  Gminy  Suchy  Dąb  do  zawiadomienia  podmiotu

wnoszącego o sposobie rozpatrzenia petycji.

§ 3.  Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Biuletynie  Informacji

Publicznej Urzędu Gminy w Suchym Dębie.
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Uzasadnienie:

W dniu 10 grudnia 2020 r. do Biura Rady Gminy Suchy Dąb wpłynęła petycja wniesiona przez
Michała  Welka  dotycząca  wezwania  Rady  Gminy  Suchy  Dąb  do  pilnego  przyjęcia  uchwały
w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych
czy lokalnych wykluczające  społecznie mieszkańców gminy Suchy Dąb z powodów rasowych,
religijnych,  medycznych  czy  sanitarnych,  oraz  uznania  za  zasadne  i  nieodzowne,  by  Rząd  RP
uzyskał  pisemne  gwarancje  ze  strony  producentów szczepionek  na  Covid-19,  że  w  przypadku
jakichkolwiek  powikłań  gotowi  są  oni  przyjąć  i  ponieść  wszelkie  koszta  prawne
i  finansowe  wystąpienia  niepożądanych  odczynów  poszczepiennych.

Petycja  była  przedmiotem  posiedzenia  komisji  stałej  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady
Gminy  Suchy  Dąb  na  jej  posiedzeniu  dnia  04  lutego  2021  r.
Komisja w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym tj. dokonano
sprawdzenia, czy spełnia ona wymagania opisane w art.4 ustawy o petycjach. W wyniku podjętych
czynności ustalono, że petycja z 10 grudnia 2020 r. spełnia wymagania formalne stawiane petycjom
wnoszonym przez osoby fizyczne. Została ona także wniesiona w interesie publicznym. 

Komisja  w  toku  prowadzonego  postępowania  stwierdziła,  że  rada  gminy  może  podejmować
uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżonych  ustawami  na  rzecz  innych  podmiotów  (art.6  ust.1usg).  Żaden  tymczasem
z  przepisów  usg,  a  w  szczególności  art.7,  nie  obejmuje  swym  zakresem  ani  recenzowania
(„uznawania  za  niedopuszczalne”)  działań  innych  organów  administracji  publicznej,
czy to na szczeblu krajowym, czy tym bardziej zagranicznym, ani podejmowania jakichkolwiek
działań władczych względem organów administracji centralnej („uznania za zasadne i nieodzowne”,
by  Rząd  RP  podjął  określone  przez  składających  petycję  działania).  Tak  podjęta  uchwała
wykraczałaby  poza  zakres  zadań  gminy,  a  zatem byłaby  niezgodna z  obowiązującym prawem.
Organ władzy publicznej działa wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą one
podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im zezwala.

Co  jednak  przede  wszystkim  istotne  -  szczepienia  przeciwko  wirusowi  SARS-CoV-2  zgodnie
z  zapowiedzią  władz  krajowych  są  szczepieniami  dobrowolnymi.  To  oznacza,  iż  szczepionki
są   podawane  tylko  osobom,  które  wyraziły  świadomie  zgodę  na  jej  przyjęcie,  realizując  tym
samym swoje konstytucyjne prawo do decydowania o własnym życiu (art. 47 Konstytucji), oraz
prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej
zgody (art. 16 ustawy o prawach pacjenta). Nawet jeżeli zatem, jak sugeruje autor petycji, należy
traktować  te  szczepienia  jako  ,,eksperyment  medyczny”,  zgoda  ta,  według  art.  39  Konstytucji,
będzie stanowiła okoliczność uchylającą zakaz, o którym mowa w tym przepisie, zaś obywatele
polscy mają możliwość, a nie obowiązek jej przyjęcia.

W związku z powyższym, petycja dot. masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  
nie  zasługuje  na  uwzględnienie  a  podjęcie  uchwały  o  przedstawionej  treści  jest  w  pełni
uzasadnione.                                                                                              
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