
UCHWAŁA NR XXVI/240/2021 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie wniesionych w dniach: 11.12.2020 i 14.12.2020 r. petycji wzywających Radę Gminy Pietrowice 
Wielkie do przyjęcia uchwały o uznaniu za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz 

międzynarodowych, krajowych czy lokalnych, wykluczających społecznie mieszkańców gminy 
Pietrowice Wielkie z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za 

uzasadnione, aby Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał pisemne gwarancje od producentów 
szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie 

koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz 
18 ust. 2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 18 ust .2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. Odmawia się uwzględnienia wniesionych w dniach 11.12.2020 i 14.12.2020 petycji o przyjęcie przez 
Radę Gminy Pietrowice Wielkie uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz 
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych, wykluczających społecznie mieszkańców gminy Pietrowice 
Wielkie z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za uzasadnione, aby 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał pisemne gwarancje od producentów szczepionek na Covid-19, że 
w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe 
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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UZASADNIENIE

W 11.12.2020 oraz w dniu 14.12.2020 r. do Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie wpłynęły petycje o

identycznej treści. Osoby wnoszące przedmiotowe petycje wnosili o podjęcie przez Radę Gminy Pietrowice

Wielkie uchwały, że zgodnie z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są równie wobec

prawa oraz mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Wobec tego nikt nie może być

dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym i za niedopuszczalne należy uznać

jakiekolwiek działanie władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych, wykluczające społecznie

mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych.

Ponadto wnoszący petycję domagali się zwrócenia się przez Radę Gminy do rządu Rzeczypospolitej

Polskiej, aby przed rozpoczęciem masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, uzyskał pisemne

gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań przyjmą i poniosą

wszelkie koszty ,,prawne i finansowe, wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych”.

Wyżej wymieniona petycje spełniały wymogi formalne określone w przepisach ustawy z dnia 11

lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870). Jednakże Rada Gminy Pietrowice Wielkie z

wskazanych poniżej przyczyn uznała, iż brak jest podstaw do uwzględnienia tych petycji.

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”.

Zawarty w tym przepisie katalog żądań mogących być przedmiotem petycji ma charakter wyłącznie

przykładowy. Przedmiotem petycji mogą więc być również inne sprawy niż wymienione w tym przepisie.

Jednakże warunkiem koniecznym do uwzględnienia petycji jest posiadania przez adresata petycji

kompetencji w sprawach będących przedmiotem petycji.

Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje, że organy władzy publicznej działają na

podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że każdy organ władzy publicznej a więc również organy

samorządu gminnego mogą podejmować działania jedynie w sprawach należących do ich właściwości

zgodnie z obowiązującymi przepisami

W przedmiotowych petycjach ich autorzy autor wnieśli o podjęcie przez Radę Gminy Pietrowice

Wielkie uchwały o wskazanej przez nich treści.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przewiduje, że rada gminy może

podejmować uchwały w sprawach z zakresu zadań własnych nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych

podmiotów (art. 6 ust. 1). Natomiast żaden przepis ustawy o samorządzie gminnym ani inny przepis

szczególny nie przewiduje uprawnień rady gminy do podejmowania jakichkolwiek działań władczych czy

kontrolnych w stosunku do innych organów administracji publicznej (poza działalnością kontrolną

określona w art. 15 ustawy o samorządzie gminnym). Do kompetencji rady gminy nie należy więc

podejmowanie uchwał, których przedmiotem byłyby kwestie określone w art. 32 Konstytucji (zasada

równości i zakaz dyskryminacji) oraz władczych w stosunku do organów administracji centralnej („uznania

za zasadne i nieodzowne” aby rząd podjął określone przez składającego petycję działania).

Podjęcie takiej uchwały wykraczałaby poza zakres zadań gminy i wobec tego taka uchwała byłaby

niezgodna z obowiązującym prawem.

Organy władzy publicznej działają wyłącznie w granicach prawa i mogą podejmować tylko te

działania, na które prawo im zezwala. Niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca, oparta na szerokiej

interpretacji art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, pozwalająca na podejmowanie przez radę gminy

uchwał w sprawach nie należących do jej ustawowych kompetencji.

Zgodnie z utrwaloną w doktrynie i orzecznictwie poglądem, art.18 ust.1 ustawy o samorządzie

gminnym nie jest samodzielną norma kompetencyjną. W orzecznictwie oraz w doktrynie przyjmuje się
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jedynie, że ten przepis upoważnia radę gminy do podejmowania działań niewładczych, np. o charakterze

programowym, intencyjnym, co jednak nie dotyczy treści przedmiotowej petycji.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

w rozumieniu art.13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.

Zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie

może być przedmiotem skargi.
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