
UCHWAŁA NR XXIX/208/2021 
RADY GMINY PYSZNICA 

z dnia 3 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

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, z późn. zm.) w związku z 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 Pysznica   

uchwala,  co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja  wniesiona w dniu 24 lutego 2021 r.  przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie” 
w interesie publicznym w przedmiocie  podjęcia  przez Radę Gminy Pysznica uchwał dotyczących szczepionek 
przeciwko wirusowi Covid-19, nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Skrzypek 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/208/2021 

Rady Gminy Pysznica 

z dnia 3 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 24 lutego 2021 r.  wpłynęła do Rady Gminy Pysznica petycja złożona przez Stowarzyszenie 
„Jesteśmy u siebie”  dotyczącą żądania rozpatrzenia przez Radę Gminy Pysznica uchwał o następującej 
treści: 

1) Uchwała nr 1 w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19 
za eksperyment medyczny, 

2) Uchwała nr 2 o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko 
Covid-19 na terenie gminy, 

3) Uchwała nr 3 o publikacji informacji dotyczących Covid-19 na terenie gminy (dotyczy publikacji uchwał 
nr 1 i 2). 

Petycja została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pysznica i skierowana 
do komisji Skarg, Wniosków  i Petycji. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2021 r. zapoznała się z treścią przedmiotowej petycji, 
przeprowadziła analizę w tym zakresie oraz wypracowała opinię. 

Po dokonaniu analizy, komisja rekomenduje nie uwzględnienie petycji. 

W odniesieniu do petycji - tak jak w przypadku innych podań - organy muszą przestrzegać z urzędu 
swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich 
kompetencjach.  Żądania zawarte w powyższej petycji nie leżą w zakresie kompetencji Rady Gminy 
Pysznica, dlatego nie mogą też być przedmiotem jej działań. Nie zmienia tego sama możliwość 
podejmowania przez Radę Gminy stanowisk, rezolucji czy apeli, gdyż delegacja do podejmowania przez 
Radę takich niewiążących stanowisk wynika jedynie ze statutu i nie tworzy podstawy prawnej do 
podjęcia rozstrzygnięcia w powyższej sprawie. Metoda mająca na celu zapobieganiu Covid-19, która 
polega na wykonywaniu sczepień ochronnych przeciwko tej chorobie zakaźnej została wprowadzona 
przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie metody zapobiegania 
Covid-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 10). Proces zakupów i finansowanie szczepionek, dystrybucja 
i logistyka, organizacja procesu szczepień, kolejność szczepień, polityka informacyjna, nadzór nad 
bezpieczeństwem szczepień i związane z tymi procesami zadania zostały określone w przyjętym przez 
Radę Ministrów Narodowym Programie Szczepień, którego wdrożenie koordynuje Szef Kancelarii 
Rady Ministrów. 

Mając powyższe na uwadze komisja zawnioskowała o rozpatrzenie petycji w ten sposób, iż 
nie zostanie ona uwzględniona. 

Rada Gminy Pysznica akceptuje stanowisko wypracowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Pysznica na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2021 r. i przyjmuje je za własne. 

Po  zapoznaniu  się  ze  stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Pysznica 
rozpatruje petycję w ten sposób, że nie zostanie ona uwzględniona.
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