
UCHWAŁA NR XXII/187/2021
RADY GMINY POKÓJ

Z DNIA 24 LUTEGO 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na  podstawie  art.  18b  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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 Gminy Pokój, po zapoznaniu się z opinią komisji Skarg
Wniosków i Petycji Rady Gminy Pokój, uchwala co następuje:

§1
Po zapoznaniu się z petycją złożoną przez Pana Amadeusa Kruty z dnia 11.12.2020 r.  oraz opinią
Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  postanawia  się  uznać  petycję  za  nieuzasadnioną  z  powodów
wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przesłania uchwały wraz z uzasadnieniem do Pana
Amadeusa Kruty celem zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



   Załącznik
do uchwały nr XXII/187/2021
Rady Gminy Pokój
z dnia 24 lutego 2021 r.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie rozpatrzenia petycji

Petycja Pana Amadeusa Kruty  z 11.12.2020  r. dotyczy podjęcia uchwały w sprawie:

1) wykluczenia mieszkańców gminy Pokój z powodów rasowych, religijnych, medycznych,   sanitarnych
poprzez działania władz międzynarodowych, krajowych i lokalnych,

2) uzyskania  przez Rząd RP pisemnych gwarancji  oraz  zobowiązań prawnych i  finansowych ze  strony
producentów szczepionek przeciw COVID-19 w przypadku wystąpienia powikłań poszczepiennych.

Rada Gminy Pokój, uwzględniając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z
treścią petycji, wskazuje co następuje:

 Ad 1. 
Wnoszący petycję powołując się na art. 32 Konstytucji RP wystąpił z żądaniem o podjęcie uchwały, w

której Rada Gminy Pokój zajmie negatywne stanowisko w sprawie wykluczenia mieszkańców gminy Pokój z
powodów  rasowych,  religijnych,  medycznych,  sanitarnych,  spowodowane  działaniami  władz
międzynarodowych, krajowych i lokalnych. Przez działania takie należy rozumieć regulacje prawne, a także
wywieranie  presji  na  urzędników,  funkcjonariuszy,  przedsiębiorców,  lokalne  społeczności,  wspólnoty
wyznaniowe, zachęcające do segregacji mieszkańców gminy Pokój. 
Wskazuje się, że powyższe kwestie są uregulowane w Konstytucji RP i nie ma podstaw do  regulowania ich
dodatkowo w uchwale Rady Gminy Pokój. 

Ad 2. 
Odnośnie drugiego żądania petycji, Rada Gminy Pokój stwierdza, że w art. 21 ustawy z 5 grudnia 2008

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, uregulowano procedurę obowiązującą w
razie  rozpoznania  lub  podejrzenia  wystąpienia  niepożądanego  odczynu  poszczepiennego.  Nadto,  trzeba
jednoznacznie podkreślić, że szczepienia przeciw COVID-19 są dobrowolne i decyzja o ich przyjęciu leży w
gestii każdego obywatela. W związku z wymienionymi regulacjami Rada Gminy Pokój nie widzi podstaw do
podejmowania uchwały w sprawie uzyskania przez Rząd RP gwarancji ze strony producentów szczepionek, w
przypadku wystąpienia jakichkolwiek powikłań związanych ze szczepieniem przeciw COVID-19. 

Rada Gminy Pokój wskazuje, że każdy organ, rozpoznając żądanie petycji zobowiązana jest do działania
na podstawie i  w granicach prawa. Wynika to z wyrażonej  w art.  7 Konstytucji  zasady legalizmu i zasady
praworządności.  Każda  czynność  podejmowana  przez  organ  stanowiący  gminy  powinna  więc  znajdować
podstawę  w  przepisach  prawa.  W  przypadku  aktów  o  charakterze  niewładczym  (apeli,  rezolucji,  odezw)
przedmiot  uchwały musi  mieścić się w kompetencjach gminy i  jej  organu stanowiącego,  określonych przez
ustawy oraz dotyczyć spraw właściwych dla potrzeb społeczności lokalnej (wyrok WSA w Opolu z dnia 13
lutego 2018r., II SA/Op600/17).

Rada  Gminy  Pokój  stoi  na  stanowisku,  że  żądania  objęte  petycją  wykraczają  poza  zakres  spraw
określonych w art. 6 ust. 1 oraz 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.

Wobec powyższego petycja została uznana, za nieuzasadnioną.   


