
UCHWAŁA NR XXIX/258/21 
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia listu otwartego - 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 złożonej w dniu 8 czerwca 2021 r. przez Międzynarodową Koalicję dla 
Ochrony Polskiej Wsi w sprawie działań rządu mających na celu przekupienie wyborców, aby zgodzili się 
przyjąć szczepionkę na Covid-19, dając wyróżnienia finansowe dla gmin, które osiągnęły wysokie wskaźniki 
wyszczepialności. 

§ 2. Ustala się odpowiedź na petycję, w brzmieniu stanowiącym uzasadnienie 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 8 czerwca 2021r. na skrzynkę mailową Gminy i Miasta Odolanów wpłynął list otwarty w sprawie 
działań rządu mających w opinii autora listu na celu przekupienie wyborców, aby zgodzili się przyjąć 
szczepionkę na Covid-19, dając wyróżnienia finansowe dla gmin, które osiągnęły wysokie wskaźniki 
wyszczepialności.  

W dniu 12 lipca 2021 roku odbyło sie posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która dokładnie 
przeanalizowała postulaty zawarte w liście otwartym. 

W opinii autorów listu otwartego nieakceptowalne jest żądanie władz, które za osiągnięcie wysokich 
wskaźników wyszczepialności, dają wyróżnienia finansowe gminom. Autorzy zauważają, że niezalenie od 
przekonań politycznych, nigdy nie jest słuszne stosowanie bodźców finansowych w celu wymuszenia 
(zdobycia) poparcia tych, którzy mają poglądy sprzeczne z poglądami rządzącej włądzy. W liście otwartym 
zwrócono uwagę, ze decyzja o tym, czy szczepić, czy nie szczepić, musi pozostać całkowicie w rękach tych, 
na których życie decyzja ta ma bezpośredni wpływ. Stanowisko to musi byc bezwzględnie respektowane. 
Autorzy listu podkreślają, ze należy pamiętać o tym, że jest to eksperymentalna szczepionka, która 
nie została jeszcze uznana za bezpieczną przez najważniejsze światowe organy ds. bezpieczeństwa, których 
zadaniem jest nadzorowanie bezpieczeństwa nowych leków i szczepionek 

Petycja spełnia warunki formalne określone w przepisach prawa. Odnosząc się do zawartości petycji 
należy wskazać, że rada gminy może działać wyłącznie na podstawie przepisów prawa i tylko w tym 
zakresie w jakim została do tego uprawniona. Poruszaną w petycji tematykę regulują przy tym przepisy 
znajdujące się w wielu ustawach, łącznie z Konstytucją RP, są to m.in.: 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), oraz ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.). Analiza 
zapisów tych ustaw, łącznie z ogólnymi normami Konstytucji daje wniosek taki, że rada gminy nie jest 
uprawniona aby podjąć uchwałę dotyczącą wspólnoty lokalnej w kwestii zakazu albo obowiązku szczepień 
mieszkańców danej gminy w zakresie wirusa COVID-19, albo zakazu szczepień. Już z uwagi na powyższą 
okoliczność petycja nie mogła zostać uwzględniona. Petycja taka winna być przede wszystkim kierowana 
do centralnych organów władzy publicznej albo organów Unii Europejskiej. Nie może także umknąć i to, że 
obecnie szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne. 

Z tego też względu list otwarty stanowiący w istocie petycję został rozpatrzony, jednakże z uwagi na brak 
podstaw prawnych do podjęcia uchwały przez radę gminy w tego typu sprawach - rada postanowiła 
nie uwzględnić listu otwartego. Sposób załatwienia sprawy nie może być przedmiotem skargi.
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