
UCHWAŁA NR XXII.128/2021 
RADY GMINY RYBCZEWICE 

z dnia 11 maja 2021 r. 

w sprawie sprawie rozpatrzenia petycji. 

Na podstawie art. 18b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378), oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada 
Gminy Rybczewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja wniesiona przez Pana Piotra Sterkowskiego, dotycząca masowych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Magdalena Figura - Wrona 
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Uzasadnienie

W dniu 14 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy Rybczewice wpłynęła petycja w interesie
publicznym wniesiona przez Pana Piotra Sterkowskiego zam. ul Kłodzka 25, 04-913 Warszawa do
Rady Gminy Rybczewice w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach , petycja złożona do organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza co następuje:

1. Pomimo, że do zadań własnych gminy , określonych w art. 7 ustawy d dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym należy ochrona zdrowia, to jednak wybór producentów
szczepionek, prowadzenie z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu nie mieści
się w zakresie kompetencji Rady Gminy.

2. Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 są szczepieniami dobrowolnymi co oznacza,
że szczepionka jest podawana tylko osobom, które wyraziły świadomie zgodę na jej
przyjęcie realizując tym samym swoje konstytucyjne prawo do decydowania o własnym
życiu, oraz prawo do wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych
lub odmowy takiej zgody.

3. Komisja nie stwierdziła aby dobrowolne poddanie się szczepieniom przez mieszkańców
powodowały ograniczenie wolności bądź poczucie eksperymentowania lub dyskryminacji
na tle medycznym.

W związku z powyższym Rada Gminy Rybczewice postanawia nie uwzględnić petycji.

Załącznik do uchwały Nr XXII.128/2021

Rady Gminy Rybczewice

z dnia 11 maja 2021 r.
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