
Uchwała Nr XXVIII/214/2021

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b 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 11 ust.

1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. Z 2018 r., poz. 870 Rada Miejska

w Szczytnie uchwala co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z petycją Pana Piotra Strekowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. i petycją od

Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 5 stycznia 2021 r. uzupełnioną pismem z dnia 19

stycznia 2021 r.,  dotyczących kwestii  zapowiadanych szczepień na chorobę COVID-19,   Rada

Miejska w Szczytnie uznaje petycję za niezasadną.

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia  się  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Szczytnie  do  zawiadomienia

podmiotów wnoszących petycję i przesłania kopii uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
                              

      Tomasz Łachacz



Załącznik do uchwały nr 
          XXVIII/214/2021 

Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 30 marca 2021 r.

Uzasadnienie
 do Uchwały Nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 30 marca 2021 r.,
  w sprawie rozpatrzenia petycji

Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady  Miejskiej  w  Szczytnie,  w  trakcie
posiedzenia dnia 2 lutego 2021 r., po przeanalizowaniu treści dwóch petycji dotyczących
kwestii zapowiadanych szczepień na chorobę covid-19:

1) z dn.15 grudnia 2020 r. Pana Piotra Sterkowskiego, zamieszkałego                    w
sprawie pilnego przyjęcia uchwały dotyczącej rozważenia podjęcia działań mających na
celu zapobieżenie wykluczeniu i segregacji społecznej mieszkańców miasta Szczytno, a w
szczególności  dotyczących  masowych  szczepień  przeciwko  wirusowi  SARS-CoV-2
planowanych od 2021 roku, noszącym cechy eksperymentu naukowego,

2) z dn. 5 stycznia 2021 r. Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, Przewodnicząca
Anna Szmelcer ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice oraz uzasadnieniem do petycji z dnia
19 stycznia 2021 r. w sprawie podjęcia uchwały popierającej petycje – List otwarty do
Prezydenta RP, Członków Rządów RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w
Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”

ustaliła, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w związku
poruszeniem tej samej sprawy, obie petycje zostaną potraktowane wspólnie jako petycja
wielokrotna.

Następnie po przeprowadzeniu dyskusji i głosowania członkowie Komisji Skarg,
Wniosków i  Petycji  Rady Miejskiej  w Szczytnie  przyjęła  opinię  dla  Rady Miejskiej  o
nieuwzględnieniu ww. petycji.

Po  zapoznaniu  się  z  żądaniami  Wnoszących  petycje  oraz  dokonaniu  analizy
przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym komisja stwierdziła, 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. Żaden z przepisów ww. ustawy, a w szczególności art. 7, nie obejmuje swym
zakresem ani recenzowania działań innych organów administracji publicznej (zarówno na
szczeblu  krajowym  jak  i  zagranicznym),  ani  podejmowania  jakichkolwiek  działań
władczych  względem  organów  administracji  centralnej  („uznania  za  zasadne  i
nieodzowne", by Rząd RP podjął określone przez składających petycję działania). Podjęcie
przez  Radę Miejską  w Szczytnie  uchwał,  w treści  żądanej  przez  Wnoszących petycje,
wykraczałoby  poza  zakres  zadań  gminy,  a  zatem byłoby  niezgodne  z  obowiązującym
prawem. Organ władzy publicznej może podejmować tylko te działania, na które prawo
wprost jej zezwala.

Z analizy art. 18 ust 2 pkt 1-15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym wynika, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w
zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Katalog kompetencji organu
stanowiącego  nie  zawiera  legitymacji  do  podejmowania  uchwał  w  zakresie  równego



traktowania mieszkańców gminy oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionek. 
Członkowie  Komisji  uważają,  że  ww.  petycje  są  sprzeczne  z  interesem

mieszkańców Miasta Szczytno i właściwym pozostaje nie podejmowanie przez jej organy
jakichkolwiek działań, które prowadziłyby do ograniczenia w realizacji przysługującego
mieszkańcom prawa do szczepienia. Oczywistym jest, że podjecie uchwał o treści żądanej
przez autorów petycji stanowiłoby pośrednio dezaprobatę dla szczepień, która nie znajduje
w opinii członków Komisji żadnego uzasadnienia. Ponadto szczepienia na chorobę Covid-
19 wywołaną przez wirus SARS – Cov – 2 są dobrowolne i tylko od mieszkańców zależy,
czy poddadzą się szczepieniom.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż kwestie poruszane w petycjach nie
mieszczą  się  w  zakresie  kompetencji  rady  gminy,  tj.  dbałość  o  zaspokajanie  roszczeń
odszkodowawczych  obywatela,  z  jakiegokolwiek  tytułu,  w  tym  również  z  tytułu
wskazanego  w  petycjach.  Równocześnie,  w  sytuacji  dyskryminowania  w  życiu
politycznym, społecznym lub gospodarczym, każdemu obywatelowi zagwarantowana jest
konstytucyjna ochrona prawna.

Komisja popiera działania służące mieszkańcom w walce z koronawirusem, ale nie
widzi uzależnienia oraz konieczności podjęcia o treści jak w petycji uchwały przez Radę
Miejską w Szczytnie.

W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej
petycji za bezzasadną. 

        Przewodniczący Rady

 Tomasz Łachacz


