
UCHWAŁA NR XXVI/234/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art.18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) oraz art.9 ust.2 w zw. z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.870), po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
z dnia 23.02.2021 r. 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Nie uwzględnić dwóch petycji, tj. z dnia 11.12.2020r. oraz z dnia 14.12.2020r.,w przedmiocie przyjęcia 
przez Radę Gminy Rudnik uchwały o treści podanej w petycjach, tj. uchwały w sprawie masowych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowanych od 2021r., których eksperymentalnymi biorcami mają być 
także mieszkańcy Gminy Rudnik. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do poinformowania 
wnoszących petycje o sposobie ich załatwienia. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie

W dniach 11.12.2020r. oraz 14.12.2020 r. zostały wniesione dwie petycje
w sprawie „masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których
eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy Gminy Rudnik”.

Po weryfikacji złożonych petycji uznano, że stanowią one petycję wielokrotną
w rozumieniu art.11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 2018, poz.870, zwanej dalej
ustawą), tym samym zostały rozpatrzone łącznie. Na stronie internetowej (BIP) Urzędu Gminy ogłoszono
2-tygodniowy okres oczekiwania na dalsze petycje, licząc od dnia ogłoszenia. W zakreślonym okresie
nie wpłynęły dalsze petycje.

Rada Gminy uznaje, że wolności, prawa, obowiązki człowieka i obywatela ujęte w rozdziale II
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określają podstawowe wartości, którymi powinna się kierować.
W art.68 Konstytucji wskazano, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, zaś władze publiczne są
obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych, jak ma miejsce w przypadku schorzeń wywoływanych
przez wirusa SARS-CoV-2.

Program szczepień, do którego odnosiły się wniesione petycje, został przyjęty na mocy uchwały Rady
Ministrów w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, Jak wynika z tego
Programu - przyjęcie szczepionki będzie darmowe i dobrowolne. W związku z tym nie sposób uznać, iż
działania władz państwowych nakierowane na powszechne szczepienia przeciwko koronawirusowi mają
charakter nakazowy i przymuszający, tj. zobowiązują każdego do obowiązkowego poddania się tym
szczepieniom. Zagwarantowano bowiem obywatelom możliwość wyboru, czyli decydowania o swoim
życiu osobistym zgodnie z art. 47 Konstytucji.

Należy też podnieść, iż zgodnie z art.77 Konstytucji każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka
została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

Tym samym w ocenie Rady Gminy podejmowanie uchwały o treści podanej w petycjach jest niezasadne.
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