
UCHWAŁA NR XLI/295/2021 
RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 
oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 

Rada Gminy Gierałtowice 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

Uznaje się, że  petycja dotycząca podjęcia uchwały sprzeciwiającej się działaniom dyskryminacyjnym 
i segregacji mieszkańców z powodu braku szczepień, wniesiona 10 października 2021 r.  przez Fundację Nowe 
Spektrum w Kobiórze, nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2.  

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3.  

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice zawiadomi wnoszącego. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Paweł Szary 
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UZASADNIENIE 

10 września 2021 r. do Rady Gminy Gierałtowice wpłynęła petycja w sprawie dotyczącej podjęcia  przez 

radę gminy uchwały o treści wskazanej w petycji, sprzeciwiającej się ewentualnym działaniom 

dyskryminacyjnym oraz segregacji mieszkańców z powodu braku szczepień. Petycja została złożona w 

interesie publicznym przez Fundację Nowe Spektrum z Kobióra. 

 

Wnoszący petycję oczekuje od rady gminy podjęcia uchwały biorącej w obronę mieszkańców gminy, 

których, według autora petycji, konstytucyjne prawa równości i wolności są zagrożone na skutek 

prowadzonej powszechnej akcji szczepień przeciwko wirusowi Covid-19, w ramach Narodowego Programu 

Szczepień. 

Przepisy dotyczące zasady równosci, zakazu dyskryminacji oraz eksperymentów naukowych na ludziach 

bez ich zgody są dobrami chronionymi w  art. 32 i 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 

r. Nr 78 poz 483 ze zm.): 

Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 

publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 

przyczyny. 

Art. 39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie 

wyrażonej zgody. 

Mając na wzgledzie powyższe zapisy Konstytucji, postulowana prze zwnoszącego petycję uchwała jest 

zbędna i stanowiłaby niedopuszczalne powtórzenie przepisów prawa ujętych już w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przepis art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustala zakres i przedmiot 

stanowiących kompetencji rady gminy - upoważnia radę do podjęcia uchwały tylko wówczas, gdy istnieje 

konkretny przepis prawa materialnego zobowiązujący do podjęcia takiej uchwały lub gdy sprawa dotyczy 

zadań gminy przewidzianych w przepisach prawa. 

Ustalony i realizowany przez Rząd RP Narodowy Program Szczepień przeciw Covid - 19 wymienia zadania 

i podmioty zaangażowane w realizację strategii szczepień. Należy zauważyć, że jednostki samorządu 

terytorialnego zostały w ww. strategii wskazane wyłącznie w zakresie realizacji jednego zadania - 

organizacji i przeprowadzenia szczepień. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa skorzystanie z 

ww. szczepienia ma charakter dobrowolny. 

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności faktyczne i prawne, podejmowanie postulowanej uchwały nie 

mieści się w zakresie kompetencji rady gminy. Komisja Skarg Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie 

Gminy Gierałtowice nie uwzględnienie petycji. 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EF33CF8C-FA2B-434F-882C-C650CA0764BD. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie

