
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/328/2021 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 25 lutego 2021 roku 

 

w sprawie: petycji pana Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, 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.), art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Masłów uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. W wyniku rozpatrzenia petycji pana Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie podjęcia uchwały o wskazanej przez wnoszącego petycję treści – stwierdza się, iż 

petycja nie zasługuje na uwzględnienie.   

 

§ 2. Uzasadnienie sposobu załatwienia petycji zawiera załącznik do uchwały. 

 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Masłów do zawiadomienia wnoszącego 

petycję o sposobie jej załatwienia.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

/-/ Piotr Zegadło 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

 

W dniu 14 grudnia 2020 roku do Urzędu Gminy Masłów wpłynęła petycja pana Piotra 

Sterkowskiego, złożona w interesie publicznym, wzywająca Radę Gminy Masłów do podjęcia 

uchwały o zakazie dyskryminacji obywateli poprzez podjęcie uchwały o treści wskazanej 

poniżej. 

 

UCHWAŁA 

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo 

do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu 

politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym 

za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy 

lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta i gminy Masłów z powodów rasowych, 

religijnych, medycznych czy sanitarnych. Przez działania rozumiemy regulacje prawne, a także 

wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, 

przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcające do 

jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców miasta i gminy Masłów. 

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na 

chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których 

eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy miasta i gminy Masłów, uznajemy za 

zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów 

szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie 

koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko 

to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli 

eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. 

 

Informację stanowiącą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji oraz o dacie jej złożenia 

umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów. 

 

Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Stosownie do  treści art. 18b ust.1 

ustawy o samorządzie gminnym  rada gminy rozpatruje petycje przy udziale komisji ds. skarg, 

wniosków i petycji.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów petycję pana Piotra Sterkowskiego przekazał Komisji 

ds. Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja rozpatrywała petycję na  posiedzeniu w dniu 12 lutego 2021 roku. 

Na podstawie  § 67 ust. 1 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/282/2020 Rady 

Gminy Masłów z dnia 29.10.2020 r. (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2020 r., poz. 

3838) Komisja podjęła w dniu 12 lutego br. uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji. Komisja 

uznała brak podstaw do uwzględnienia petycji. W uzasadnieniu uchwały Komisja stwierdziła, 

że roszczenia zawarte w treści petycji, tj. kwestie związane z wyborem producentów 

szczepionek oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu – nie 

mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy. Narodowy Program Szczepień 



Przeciw COVID-19 jest programem rządowym, w którym obywatele uczestniczą dobrowolnie. 

Rada Gminy Masłów nie ma podstaw prawnych do formułowania wniosków w tym programie.  

Członkowie Komisji uznali za słuszne żądanie, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze 

strony producentów szczepionek, którzy w przypadku powikłań będą gotowi ponieść koszty 

prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, jednakże ta 

kwestia oraz dbałość o zaspokajanie roszczeń odszkodowawczych obywatela nie mieszczą się 

w zakresie zadań i kompetencji rady gminy.  

Organy państwowe, w tym samorządowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

z urzędu muszą przestrzegać swojej właściwości, zarówno w zakresie określonym ustawą 

o samorządzie gminnym i innymi aktami. Tak samo w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków 

i petycji, rady gminy władna jest rozpatrywać petycje wyłącznie w zakresie  

spraw będących w jej kompetencjach określonych prawem.   

 

Petycja nie może podlegać uwzględnieniu, gdyż:              

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach 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.  

Adresatem petycji jest Rada Gminy. Zadania i kompetencje Rady Gminy określa  art. 18 ust.1 

i 2 ustawy o samorządzie gminnym. Petycja zawiera żądanie podjęcia przez Radę Gminy 

Masłów uchwały o treści wskazanej przez wnoszącego petycje. Postulaty w niej zawarte nie 

mieszczą się w zadaniach i kompetencjach Rady Gminy.  

Rada Gminy nie ma podstaw prawnych do uchwalenia aktu prawa miejscowego, wydania 

rozstrzygnięcia lub podjęcia jakiegokolwiek innego działania w sprawie szczepień  na COVID 

– 19 w szczególności kształtowania warunków odpowiedzialności producentów szczepionek. 

W związku z tym, Rada Gminy nie może podjąć uchwały o treści wnioskowanej przez 

wnoszącego petycję.   

 

Pouczenie:  

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być 

przedmiotem skargi. W sprawie  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

/-/ Piotr Zegadło 


