
DRUK NR 219 

UCHWAŁA NR 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia … lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z 14 grudnia 2020 r. 

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

870 z późn. zm.) oraz art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Legnickie Pole rozpatruje negatywnie petycję Pana Piotra Sterkowskiego  

z dnia 14 grudnia 2020 r. i odmawia podjęcia uchwały w sprawie przeciwdziałaniu 

dyskryminacji oraz wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania 

pisemnych gwarancji producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w razie wystąpienia 

niepożądanych odczynów poszczepiennych, stanowiącej treść żądania wyrażonego w petycji.  

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do 

poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały Nr 

Rady Gminy Legnickie Pole 

z dnia …. 

 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji 

 

 W dniu 14 grudnia 2020 r. (data wpływu do Rady Gminy: 15 grudnia 2020 r.) Pan 

Piotr Sterkowski wniósł petycję do Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie planowanych 

przez rząd polski powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

 Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018r. poz. 

870 z późn.zm.) 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. 

 Zgłoszone w petycji postulat dotyczy podjęcia przez Radę Gminy Legnickie Pole 

uchwały wyrażającej stanowisko dotyczące działań prowadzących do wykluczenia 

społecznego gminy oraz planowanych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie zagwarantowania przez producentów 

szczepionek poniesienia wszelkich kosztów w sytuacji wystąpienia powikłań 

poszczepiennych. 

  Rada Gminy Legnickie Pole nie znajduje argumentów uzasadniających ten postulat. 

 W pierwszej kolejności wskazać należy, iż do Rady Gminy nie wpływały dotychczas 

żadne sygnały ze strony mieszkańców gminy dotyczące dyskryminowania czy wykluczenia 

ze względów sanitarnych lub jakichkolwiek innych, co czyni przyjęcie tego apelu 

bezprzedmiotowym. 

 Zgodnie natomiast z art. 7 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 714 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy między innymi 

ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli. Do zadań tych nie należą jednak kwestie 

związane z wyborem producentów szczepionek oraz prowadzenie negocjacji dotyczących ich 

zakupu i gwarancji. Są to zadania i kompetencje rządu. Tym samym nie należą one do 

zakresu i kompetencji Rady Gminy Legnickie Pole i nie mogą być przedmiotem jej działań. 

 Mając na uwadze powyższe, przy braku możliwości zajęcia stanowiska zgodnego  

z żądaniami wnioskodawcy, Rada Gminy Legnickie Pole negatywnie rozpatruje petycję z 

dnia 14 grudnia 2020 r. i odmawia podjęcia uchwały w sprawie przeciwdziałaniu 

dyskryminacji oraz wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania 

pisemnych gwarancji producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w razie wystąpienia 

niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

 


