
UCHWAŁA NR XXVII/168/2021 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Izabelli Konarzewskiej 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) 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 Przesmyki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się nie uwzględnić petycji z dnia 11 grudnia 2020 r. złożonej przez Panią Izabellę 
Konarzewską w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy Przesmyki uchwały o treści wskazanej w petycji, tj. 
w zakresie równego traktowania wszystkich ludzi przez władze publiczne w życiu politycznym, społecznym 
lub gospodarczym oraz w sprawie uzyskania gwarancji od producentów szczepionki na COVID-19, że 
w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe 
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-
2, planowanych od 2021 r. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przesmyki i zobowiązuje się 
Przewodniczącego Rady do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/168/2021 

Rady Gminy Przesmyki 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 26 stycznia 2021 r. do Rady Gminy Przesmyki wpłynęła petycja Pani Izabelli Konarzewskiej, 
złożona w interesie publicznym, w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy Przesmyki uchwały o treści 
wskazanej w petycji, tj. w zakresie równego traktowania wszystkich ludzi przez władze publiczne w życiu 
politycznym, społecznym lub gospodarczym oraz w sprawie uzyskania gwarancji od producentów 
szczepionki na COVID-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie 
koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych masowych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r., po zapoznaniu się z treścią 
petycji, postanowiła o nieuwzględnieniu petycji. 

Rada Gminy Przesmyki po zapoznaniu się z treścią petycji oraz stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji postanawia nie uwzględnić przedmiotowej petycji. 

Rada uznała, że do zadań Rady Gminy nie należy prowadzenie negocjacji z producentami szczepionek 
przeciwko COVID-19, ani wymaganie od rządu RP uzyskania gwarancji od producentów szczepionek 
o ponoszeniu przez nich odpowiedzialności na zasadach wskazanych powyżej. Takie działania są 
prowadzone na szczeblu międzynarodowym pomiędzy właściwymi organami Unii Europejskiej, Rządu RP 
czy producentami szczepionek i są uzależnione od czasu i konieczności niezwłocznego wprowadzenia do 
obrotu tego rodzaju szczepionek 

Należy w tym miejscu zauważyć, iż Gmina Przesmyki jako jednostka samorządu terytorialnego zapewnia 
równe traktowanie wszystkich ludzi i przeciwdziała dyskryminacji ludzi z jakiegokolwiek powodu. 
W działaniu Gminy, czy to w zakresie realizacji zadań zleconych, czy zadań własnych, czy również 
w stosunkach pracowniczych nie sposób znaleźć przykładów nierównego traktowania, czy dyskryminacji 
z jakiejkolwiek przyczyny. Na chwilę obecną do Gminy Przesmyki nie zostało zgłoszone żadne pismo 
z informacją o dyskryminacji czy naruszeniem zasady równego traktowania. Poza tym obowiązek równego 
traktowania i niedyskryminowania bez względu na jakąkolwiek przyczynę wynika wprost z Konstytucji RP, 
prawa międzynarodowego, ustaw szczególnych, a także naczelnych zasadach dotyczących funkcjonowania 
szeroko pojętej administracji publicznej. Nie jest zatem celowe i konieczne podejmowanie uchwały 
w formie stanowiska dotyczącego równego traktowania i braku dyskryminacji. 

Ponadto podejmowanie przez Radę Gminy stanowiska w formie uchwały w zakresie żądania od Rządu 
RP uzyskania gwarancji od producentów szczepionek przeciwko COVID-19 o przejęciu przez nich pełnej 
odpowiedzialności prawnej i finansowej za powikłania związane z zastosowaniem tej szczepionki jest 
pozbawione podstawy prawnej, a Rada Gminy musi działać w granicach upoważnienia ustawowego. 
Występowanie do Rządu RP o uzyskanie tego typu gwarancji nie wpisuje się w uprawnienia stanowiące 
i kontrolne Rady Gminy Przesmyki. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji w rozumieniu 
art. 13 ustawy o petycjach. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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