UCHWAŁA NR XXIX.188.21
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 5 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Rada Gminy Rawa Mazowiecka negatywnie rozpatruje petycję wielokrotną złożoną w interesie
publicznym w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały stanowiskowej potępiającej dyskryminację
mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiekolwiek
przyczyny oraz sprzeciwiającej się eksperymentalnemu zaszczepieniu mieszkańców bez uzyskania przez Rząd
RP pisemnej gwarancji od producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni
przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Rawa Mazowiecka do ogłoszenia sposobu załatwienia
petycji wielokrotnej na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Klimek

Uzasadnienie
W dniach 10 i 14 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka wpłynęły dwie jednobrzmiące
petycje, złożone w interesie publicznym, w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały stanowiskowej
potępiającej dyskryminację mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiekolwiek przyczyny oraz sprzeciwiającej się eksperymentalnemu zaszczepieniu
mieszkańców bez uzyskania przez Rząd RP pisemnej gwarancji od producentów szczepionek, że
w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Działając na podstawie § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Rawa Mazowiecka w związku z art. 11 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Przewodnicząca Rady Gminy przekazała
petycje
Komisji
skarg,
wniosków
i petycji,
zwanej
dalej
„Komisją”
(zgodnie
z § 57 ust. 2 i 3 Statutu Gminy), która rozpatrzyła je na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2020 r.
Po dokonaniu analizy treści petycji oraz uregulowań prawnych w tym zakresie Komisja stwierdziła, co
następuje:
Zgodnie z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają
prawo do równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowany w życiu
politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do równego traktowania jest
prawem konstytucyjnym i nie wymaga podejmowania przez organy administracji samorządowej uchwał
w tym zakresie.
Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody
reguluje art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
z 2020 r. poz. 849). Przepis ten nie ma zastosowania jedynie do szczepień obowiązkowych, w których
przypadku obowiązek poddania się szczepieniom wynika wprost z ustawy, a więc zgoda szczepionego, bądź
jego przedstawiciela ustawowego jest zbędna, a poddanie się szczepieniu jest spełnieniem obowiązku
ustawowego. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały choroba COVID-19 wywołana przez koronawirusa
SARS-CoV-2 nie została ujęta w wykazie chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W związku z powyższym art. 16 ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta będzie miał w tym przypadku zastosowanie. Rada Gminy Rawa Mazowiecka
nie ma umocowania prawnego do podejmowania aktów prawa zobowiązujących organy władzy
wykonawczej do jakichkolwiek działań w tym zakresie.
Komisja skarg, wniosków i petycji jednogłośnie wydała opinię w formie uchwały rekomendując Radzie
Gminy negatywne rozpatrzenie petycji.
Rada Gminy Rawa Mazowiecka, po wysłuchaniu opinii Komisji skarg, wniosków i petycji podzieliła
argumentację Komisji.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji
może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już
rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane
podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.

