
UCHWAŁA NR XL/272/2021 
RADY GMINY PABIANICE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Małgorzaty Klimek i Pana Krzysztofa 
Klimka 

Na podstawie art. 18b, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz 
art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870), w zw. z art. 20 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Pabianice dotyczącym petycji wniesionej przez Panią Małgorzatę 
Klimek oraz Pana Krzysztofa Klimka w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy 
uchwały w sprawie równości wszystkich wobec prawa oraz by Rząd RP uzyskał 
pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na COVID 
19 o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z niepożądanymi odczynami 
poszczepiennymi, Rada Gminy Pabianice uznaje, że: 

1)  zakres przedmiotowy petycji nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji 
Rady Gminy Pabianice; 

2)  właściwym w sprawie  uzyskania pisemnych gwarancji ze strony 
producentów szczepionek na COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów 
związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi jest Minister 
Zdrowia. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice do przekazania 
petycji w części dotyczącej żądania by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze 
strony producentów szczepionek na COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów 
związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi do właściwości Ministra 
Zdrowia. 

§ 3. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Gminy 
Pabianice. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Pabianice 

 
 

Jerzy Błoch 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/272/2021 Rady Gminy Pabianice

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), rada gminy rozpatruje wnioski oraz

petycje składane przez obywateli.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice, zwana dalej

Komisją, stosownie do postanowień §29 Statutu Gminy Pabianice na posiedzeniu

odbytym w dniu 12 stycznia 2021 r. rozpoznała petycję z dnia 10 grudnia 2020 r.

złożoną przez Panią Małgorzatę Klimek oraz Pana Krzysztofa Klimka dotyczącą

przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie równości wszystkich wobec

prawa oraz by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów

szczepionek na COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych

z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Komisja zgodnie ze swoimi kompetencjami ustaliła kwalifikację pisma jako

petycję złożoną w formie pisemnej, skierowaną do Rady Gminy Pabianice.

Następnie Komisja dokonała oceny formalno-prawnej petycji zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.

poz. 870) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298).

Ustalenia Komisji były następujące:

1) Adresatem petycji jest Rada Gminy Pabianice, co jest zgodne

z art. 9 ust. 2 ustawy

o petycjach.

2) Podmiotem wnoszącym są osoby fizyczne - zgodność z art. 2 ust. 1 ustawy

o petycjach.

3) Petycja, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o petycjach, została złożona

w interesie publicznym oraz podmiotu wnoszącego petycję, co zostało

potwierdzone złożonymi podpisami wnioskodawców.

Pomimo spełnienia powyższych przesłanek petycja nie spełnia wymogu

wynikającego z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach zgodnie, z którym przedmiotem

petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia

rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego

petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony

w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji

adresata petycji.

Z treści wniesionej petycji wynika, że wnioskodawcy żądają przyjęcia przez

Radę Gminy uchwały, która nie będzie dopuszczała „jakichkolwiek działań władz
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międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie

mieszkańców gminy Pabianice z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy

sanitarnych”. Zasada równości oraz zakaz dyskryminacji określone zostały w w

art. 32 Konstytucji RP, która zgodnie z art. 8 jest najwyższym prawem

Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że

Konstytucja stanowi inaczej. W związku z powyższym żądanie, o którym mowa

powyżej nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji rady gminy, w tym Rady

Gminy Pabianice.

Analogicznie, żądanie uzyskania pisemnej gwarancji ze strony

producentów szczepionek na COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów

związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, nie należy do

kompetencji gminy. Taka kompetencja leży po stronie podmiotu, który zajmuje

się zakupem szczepionek, koordynacją programu szczepień, itp. Właściwym

w sprawie jest Minister Zdrowia.

Mając powyższe na względzie, Komisja postanowiła wystąpić do Rady

Gminy Pabianice z projektem uchwały o:

1) uznaniu, iż żądanie przyjęcia przez Radę Gminy Pabianice uchwały, która

nie będzie dopuszczała „jakichkolwiek działań władz międzynarodowych,

krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy

Pabianice z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych” oraz

by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na

COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z niepożądanymi

odczynami poszczepiennymi, nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady

Gminy Pabianice.

2) przekazaniu petycji w części dotyczącej żądania by Rząd RP uzyskał

pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na COVID

19 o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z niepożądanymi odczynami

poszczepiennymi, do właściwości Ministra Zdrowia.
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