UCHWAŁA NR XXVII/186/2021
RADY GMINY STOLNO
z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie równego traktowania przez
władze publiczne oraz w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych
od 2021 roku
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 11 grudnia 2020 r. od Pana Arkadiusza Rakoczy dot.
równego traktowania przez władze publiczne oraz w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV-2 planowanych od 2021 roku, Rada Gminy uznaje petycję za bezzasadną i nie zasługującą na pozytywne
rozpatrzenie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stolno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stolno
Paweł Pudrzyński
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Załącznik do uchwały Nr XXII/186/2021
Rady Gminy Stolno
z dnia 16 marca 2021 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) Rada Gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje się komisję skarg,
wniosków i petycji.
Do Rady Gminy Stolno w dniu 11 grudnia 2020 r. wpłynęła petycja od Pana Arkadiusza Rakoczy
w sprawie rozpatrzenia petycji dot. równego traktowania przez władze publiczne oraz
w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku
Na podstawie § 80b Statutu Gminy Stolno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/172/2017 Rady
Gminy Stolno z dnia z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Stolno, Przewodniczący Rady
Stolno skierował petycję pismem do Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie
opracowania stanowiska w tej sprawie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po wnikliwym przeanalizowaniu petycji podczas posiedzeń, które
odbyły się w dniach 15.01.2021 r. i 24.02.2021 r. uznała petycję za bezzasadną i nie zasługującą na
pozytywne rozpatrzenie.
Rada Gminy Stolno nie może wprowadzić zakazu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 mieszkańcom
gminy. Każdy obywatel powinien sam zadecydować i mieć możliwość wyboru, na leczenie zainteresowany
musi
się
zgłosić
własnowolnie.
W przypadku
przymusu
jak
i zakazu szczepienia oznaczałoby nierówne traktowanie mieszkańców oraz naruszałby konstytucyjną zasadę
równości. Dodatkowo Rada Gminy Stolno nie może znieść obostrzeń, które zostały wprowadzone przez
Rząd w związku z panującą epidemią SARS-CoV-2. Żądanie składającego petycję nie mieści się w zakresie
kompetencji adresata petycji. Do zadań gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniui lokalnym.
Żaden przepis obowiązującego prawa nie konstruuje materialnoprawnej podstawy do podejmowania przez
Radę Gminy Stolno uchwały w zakresie wskazanym w petycji. Opisywana problematyka dotyczy działań
organów państwowych i to do nich powinien składający petycję kierować. Przedmiot petycji nie mieści się
w zakresie zadań i kompetecji adresata petycji.
Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Stolno po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji uznaje petycję za bezzasadną i nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym
nie uwzględnia petycji.
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