
UCHWAŁA NR XIX/230/21
RADYGMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie rozpatrzeniapetycji w przedmiocie podjęcia uchwały Rady Gminy Boleslawiecdotyczącej
szczepionek przeciwko wirusowi SARS-COV-Z wniesionej przez Piotra Sterkowskiego

Na podstawie art 18b. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 zpóźn.zm) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 1 I lipca 2014 r. 0 petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.8 70)

uchwala się, co następuje:
@ 1. Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Piotra Sterkowskiego dotyczącej wezwania Rady Gminy

Bolesławiec do rozpatrzenia i przyjęcia uchwały dotyczacej planowanych szczepień przeciwko wirusowi
SARS-COV-2, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków iPetycji Rady Gminy
Bolesławiec.

52. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczeniew Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Bolesławiec oraz zawiadomieniu wnoszacego petycję.

@ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

5 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
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Uzasadnienie

W dniu 16 grudnia 2020 roku (data wpływu do Urzędu Gminy Bolesławiec 14 grudnia 2020 r.) do Rady
Gminy Bolesławiec wpłynęła wniesiona za pośrednictwem poczty elektronicznej petycja Piotra
Sterkowskiego, w której wskazano, iż osoba składająca działa w interesie publicznym.

Przedmiotem petycji był wniosek o podjęcie przez Radę Gminy Bolesławiec uchwały m.in. o prawie do
równego traktowania przez władze publiczne i poddawaniu eksperymentalnemu szczepieniu przeciw
wirusowi SARS-COV-2 mieszkańców Gminy Bolesławiec, jako działań niezgodnych z zapisami
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne
gwarancje ze strony producentów szczepioinek na COVID-l9, że w przypadku jakichkolwiek powikłań
gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów
poszczepiennych.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje
między innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli iw tym celu powołuje komisję, skarg,
wniosków i petycji. Na podstawie art.9 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach petycja złożona do
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. W związku
z powyższym petycja została skierowana przed poddaniem jej rozpatrzeniu na Sesji Rady Gminy
Bolesławiec na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków iPetycji Rady Gminy Bolesławiec. Komisja na
zdalnym posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 roku zapoznała się z treścią przedmiotowej petycji.
W pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym tj. dokonała sprawdzenia, czy
spełnia ona wymogi opisane wart. 4 ustawy opetycjach. Wwyniku podjętych czynności ustalono, że
petycja spełnia wymagania formalne stawiane petycjom wnoszonym przez osoby fizyczne oraz została
wniesiona w interesie publicznym. Komisja w toku prowadzonego postepowaniastwierdziła, 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. ] usg). Żaden 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 też bardziej
zagranicznym, ani podejmowania jakichkolwiek działań władczych względem organów administracji
centralnej ("uznania za zasadne inieodzowne”, by Rząd RP podjął określone wpetycji działania). Tak
podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy, azatem byłaby niezgodna zobowiązującym
prawem. Ponadto Komisja wskazała, że sprawa proponowanych przez Radę Ministrów szczepień przeciwko
wirusowi SARS-COV-Z, będących merytoryczną istotą petycji, pozostaje poza formalnymi kompetencjami
Rady Gminy Bolesławiec w zakresie oddziaływania na decyzje Rady Ministrów.

W związku zpowyższym Komisja Skarg Wniosków iPetycji zajęła stanowisko onegatywnym
zaopiniowaniu. rekomendując nie uwzględnienie przedmiotowej petycji.

Rozpatrując petycję Rada Gminy Bolesławiec uznała powyższe stanowisko Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Bolesławiec za słuszne i postanowiła o nieuwzględnieniu tejże petycji.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
wrozumieniu art. 13 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. opetycjach izostanie ona doręczona podmiotowi
wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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