
UCHWAŁA NR XXXIII/316/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz §66 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2021, poz. 735) w zw. z art. 15  ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach  
( t.j. Dz. U. 2018 poz.870), 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się zwrócić petycję Fundacji Nowe Spektrum w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Rudnik 
uchwały w zaproponowanej treści, dotyczącej przeciwstawienia się działaniom dyskryminacyjnym oraz 
wywieraniu presji na osoby, które nie zaszczepiły się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Eugeniusz Kosel 
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Uzasadnienie 

W dniu 10.09.2021 r. do Urzędu Gminy w Rudniku wpłynęło pismo z dnia 10.09.2021 r. Fundacji Nowe 
Spektrum zawierające petycję w sprawie odczytania i podjęcia przez Radę Gminy Rudnik uchwały 
w zaproponowanej treści, dotyczącej przeciwstawienia się działaniom dyskryminacyjnym oraz wywieraniu 
presji na osoby, które nie zaszczepiły się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Rada Gminy zauważa, co następuje. 

Procedury i zasady dotyczące szczepień społeczeństwa zostały określone w Narodowym Programie 
szczepień przeciwko Covid-19. Skorzystanie ze szczepionki przeciwko Sars-CoV-2 w ramach Narodowego 
Programu Szczepień ma charakter dobrowolny. 

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczeniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 roku poz. 1845 z późn. zm.) minister właściwy do spraw 
zdrowia został upoważniony do wydania rozporządzenia z 31 grudnia 2020 roku w sprawie metody 
zapobiegania Covid-19 (Dz. U. z 2021 roku poz. 10 z późn. zm.) określającym metody zapobiegania 
zakażeniu lub chorobie …. Ustawa nie ceduje tych uprawnień na rady gmin, co wyklucza możliwość 
podejmowania działań przez Radę Gminy Rudnik w tym zakresie. 

Rada Gminy podejmując swe uchwały musi mieć na względzie obowiązujące przepisy prawa. Art. 7 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w 
granicach prawa. Oznacza to, że Rada Gminy jako organ władzy publicznej może podejmować uchwały 
jedynie w sprawach należących do jej właściwości, 
o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. 

Ustawa o samorządzie gminnym, ani żaden inny przepis, nie przewiduje uprawnień Rady Gminy do 
podejmowania jakichkolwiek działań władczych, czy kontrolnych w stosunku do innych organów 
administracji publicznej. 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. Podjęcie takiej uchwały wykraczałaby poza 
zakres zadań gminy i wobec tego taka uchwała byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. 

Zgodnie z art. 66 ust. 3 K.p.a., którego stosowanie jest konieczne z uwagi na art. 9 ust. 2 ustawy 
o petycjach, „Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na 
podstawie danych podania, albo gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny, 
organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je wnoszącemu. Zwrot podania następuje w drodze 
postanowienia, na które służy zażalenie”. 

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. 

Na niniejszą uchwałę przysługuje zażalenie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Rady Gminy 
Rudnik w terminie 7 dnia od dnia otrzymania odpowiedzi na skargę. 
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