
UCHWAŁA NR XXVIII. 239.2021 
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art.18b ust.1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniach 5 i 16 stycznia 2021r. petycja dotycząca "Alarm! STOP zabójczemu 
GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE !"  nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Jerzy Górny 
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Uzasadnienie

W dniu 5 stycznia 2021 wpłynął list otwarty pn. "Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE !" natomiast w dniu 16 stycznia 2021 r. uzupełnienie do - listu otwartego na adres e-mail
 sekretariat@czluchow.eu   od Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.

Petycja została skierowana do Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniach w dniach 25
stycznia i 18 lutego 2021 r, proponuje uznać, iż nie zasługuje ona na uwzględnienie.

W odniesieniu do złożonego listu otwartego - petycji z dnia 5 i 16 stycznia 2021 roku w sprawie podjęcia
przez Radę Miejską w Człuchowie uchwały dotyczącej zaprzestania przez Rząd Polski powszechnych
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wyjaśnia się, że zgodnie z definicją legalną 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. A zatem w świetle artykułu 2 ustęp 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku
(Dz.U. z 2018 roku poz. 870) o petycjach można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, które
zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej żądania
mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata. Zgłoszone w petycji z dnia 16 stycznia
2021 roku żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Miejską w Człuchowie uchwały wyrażającej stanowisko
odnośnie zaprzestania przez rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
w szczególności w zakresie prowadzonych warunków zawieranych umów oraz zagwarantowania przez
producentów szczepionek poniesienia wszelkich kosztów w sytuacji wystąpienia powikłań
poszczepiennych. Pomimo, iż do zadań własnych gminy, określonych w artykule 18 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku pozycja 713 z późn. zm.) należy ochrona zdrowia
oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie związane z wyborem producentów szczepionek oraz
prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu, stanowiące przedmiot wystąpienia do
Rady Miejskiej w Człuchowie nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady gminy. Należą do zadań
i kompetycji rządu (Rady Ministrów).

W odniesieniu do petycji - tak jak w przypadku innych podań - organy muszą przestrzegać z urzędu
swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach.
Dlatego, skoro żądanie zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady Miejskiej, to nie może też
być przedmiotem jej działań. Nie zmienia tego sama możliwość podejmowania przez Radę Miejską
w Człuchowie stanowisk, rezolucji czy apeli, gdyż delegacja do podejmowania przez Radę takich
niewiążących stanowisk wynika jedynie ze statutu i nie tworzy podstawy materialnoprawnej do podjęcia
w niniejszej sprawie rozstrzygnięcia. Wobec braku w strukturze organów władzy publicznej podmiotu
właściwego do rozważenia zasadności zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w złożonej petycji (co do treści
i formy), nie będzie rozpatrywane.

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny
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