
UCHWAŁA NR XXV/220/21 
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 15 grudnia 2020r. złożonej przez Pana Arkadiusza Rakoczego 
dotyczącej wezwania Rady Gminy i Miasta Odolanów do podjęcia uchwały w przedmiocie kwestii szczepień 
przeciwko COVID-19. 

§ 2. Ustala się odpowiedź na petycję, w brzmieniu zawartym w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów do powiadomienia wnoszącego 
petycję o sposobie jej rozpatrzenia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Janusz Szustkiewicz 
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Uzasadnienie

W dniu 15 grudnia 2020r. do Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów wpłynęła petycja,
której przedmiotem był wniosek o podjęcie przez Radę Gminy i Miasta Odolanów uchwały w sprawie:
uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych
wykluczających mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów z powodów rasowych, religijnych, medycznych
czy sanitarnych. Oraz po drugie uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje
ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni
przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów
poszczepiennych. Petycja była przedmiotem dwóch posiedzeń komisji stałej Skarg, Wniosków oraz Petycji
Rady Gminy i Miasta Odolanów, które odbyły się w dniach 20 stycznia 2021 r. oraz 1 lutego 2021 r.

Petycja spełnia warunki formalne określone w przepisach prawa. Odnosząc się do treści petycji należy
zważyć, że Rada Gminy i Miasta Odolanów działać może jedynie w granicach prawa. Tymi przepisami
w zakresie dotyczącym petycji jest przede wszystkim ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm. –
dalej śop) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.
zm. – dalej usg). Powołane w ustawach zadania gminy dotyczące ochrony zdrowia zawarte są zawarte
głównie w art. 7, art. 18 usg i art. 7 śop. Jak wynika z tych przepisów właściwa rada gminy nie jest
uprawniona do negocjowania i wpływania na rząd polski, aby umieścił on w umowie zapisy dotyczące
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych obywateli RP. Dla spraw podniesionych w petycji,
a dotyczących zobowiązania firm sprzedających szczepionki do udzielania gwarancji dla osób
zaszczepionych działania podejmują centralne organy administracji publicznej. Z tego też względu
nie mogła rada gminy podjąć uchwały o uwzględnieniu tej petycji. Z tego też względu petycja została
rozpatrzona, jednakże z uwagi na brak podstaw prawnych do podjęcia uchwały przez radę gminy w tego
typu sprawach jak również brak szczegółowego uzasadnienia faktycznego dla jej podjęcia w treści petycji -
rada postanowiła nie uwzględnić petycji.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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