UCHWAŁA NR XXVI/282/2021
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Mogilany
uchwały o wskazanej przez wnioskodawcę treści
Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z późn.zm.) i art. 2 ust.3, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
oraz § 1, § 6 ust. 2 i 3 zał. nr 5 do Statutu Gminy Mogilany uchwalonego uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany
z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilany uchwalonego (Małop.2003.103.1342 z
dnia 2003.05.06 ze zmianami)
Rada Gminy Mogilany
uchwala co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany w sprawie petycji
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Mogilany uchwały o wskazanej przez wnioskodawcę
treści, Rada Gminy Mogilany uznaje petycję za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej
rozpatrzenia.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mogilany.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Staszczak
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Uzasadnienie
W dniu 14 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Mogilany wpłynęła drogą elektroniczną petycja o treści (cyt.):
“PETYCJA
Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających mi prawo
do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę
Gminy Mogilany do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.
UCHWAŁA
Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP 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. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek
działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Mogilany
z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Przez działania rozumiemy regulacje prawne, a także
wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności
czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Mogilany.
Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19
wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także
mieszkańcy gminy Mogilany, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony
producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta
prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem
39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez
dobrowolnie wyrażonej zgody.”
Przedmiotowa petycja została rozpatrzona na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2021 r. przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji. Komisja w ramach swoich uprawnień przewidzianych przepisami Statutu Gminy Mogilany
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i dokonała wszechstronnego wyjaśnienia kwestii podnoszonych
w petycji uznając petycję za bezzasadną.
Z treści art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870, dalej ustawa
o petycjach) wynika, że 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. Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) do właściwości rady gminy
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Natomiast
zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że przyjęcie uchwały w brzmieniu wyrażonym w petycji nie mieści
się w zakresie kompetencji rady gminy, która jako organ władzy publicznej działa na podstawie i w granicach prawa
co oznacza, że może podejmować tylko te działania, do których posiada udzielone wprost upoważnienie przez
przepisy prawa. Kwestie podnoszone w przedmiotowej petycji nie zaliczają się do kategorii spraw publicznych
o znaczeniu lokalnym. Równość obywateli wobec prawa i zakaz dyskryminacji zostały zagwarantowane
w art. 32 Konstytucji RP.
Odnosząc się do kwestii masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, których eksperymentalnymi
biorcami mają być także mieszkańcy gminy Mogilany, należy zaznaczyć, że w świetle przepisu art. 47 Konstytucji RP
każdy ma swoje konstytucyjne prawo do decydowania o własnym życiu oraz na podstawie art. 16 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849), pacjent ma prawo do
wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. Zgodnie
z informacjami władz krajowych, szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 są szczepieniami dobrowolnymi co
oznacza, iż szczepionka byłaby podawana tylko osobom, które wyraziły zgodę na jej przyjęcie.
Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Mogilany uznaje petycję z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
przez Radę Gminy Mogilany uchwały o wskazanej przez wnioskodawcę treści za bezzasadną.
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