
UCHWAŁA NR XXII/216/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 30 marca 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. 
2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Żądania objęte w petycjach z dnia 14 grudnia 2020 r.: 

1) w sprawie regulacji prawnych dotyczących wykluczenia społecznego mieszkańców Gminy Sieroszewice 
z powodów rasowych, religijnych, medycznych i sanitarnych pozostawia się bez rozpatrzenia. 

2) uzyskania przez Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2, że w przypadku powikłań gotowi są oni przyjąć pisemne gwarancje i ponieść wszelkie 
koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 

§ 2. Żądanie objęte w petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie Alarm stop zabójczemu GMO – stop 
niebezpiecznej szczepionce pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 3. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXII/216/2021

RADY GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Do Przewodniczącego Rady Gminy za pośrednictwem urzędowej skrzynki nadawczej wpłynęły dnia 15

grudnia 2020 r. dwie petycje w interesie publicznym wniesione przez Pana Piotra Sterkowskiego oraz Pana

Arkadiusza Rakoczego w sprawie „wykluczenia mieszkańców gminy Sieroszewice z powodów rasowych,

religijnych, medycznych i sanitarnych” i uzyskania przez Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów

szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku powikłań gotowi są oni przyjąć pisemne

gwarancje i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów

poszczepiennych pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie §11. ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zarządzono łączne rozpatrywanie petycji

(petycja wielokrotna). W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na stronie internetowej podmiotu

właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze

petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Na tej podstawie na stronie

www.bip.sieroszewice.pl został ogłoszony okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 15 lutego 2021 r. W

tym okresie wpłynęła jeszcze 1 petycja w dniu 7 stycznia 2021 roku od Stowarzyszenia Polska Wolna od

GMO - Alarm stop zabójczemu GMO – stop niebezpiecznej szczepionce.

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice na podstawie § 102 statutu przekazał przedmiotowe petycje do

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do postulatów tam zgłoszonych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działając zgodnie z uchwałą nr XXXIX/309/2018 Rady Gminy Sieroszewice

z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sieroszewice przeprowadziła w dniu 11 marca 2021

roku analizę w tym zakresie i podjęła czynności wyjaśniające.

Podstawę prawną niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.

870 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 powołanej ustawy petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę

prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej

„podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji

społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Natomiast w świetle art. 2 ust. 3 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. Adresatem petycji może, lecz nie musi być podmiot

właściwy do jej rozpatrzenia. Podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest podmiot, w zakresie zadań

lub kompetencji którego mieści się żądanie (przedmiot) petycji. Tylko wtedy, jeśli przedmiot petycji mieści

się w zakresie zadań i kompetencji adresata jest on podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji (art. 7

ust. 2).

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sieroszewice, po zapoznaniu się z materiałami oraz po

przeprowadzeniu analizy stanu prawnego wskazała, że postulaty zawarte w petycjach stanowią de facto

wniosek o zainicjowanie procedury ustawodawczej. W tym miejscu Komisja podkreśliła, że w myśl art. 118
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Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) Rada Gminy nie ma kompetencji do inicjowania

procedury ustawodawczej. W myśl wyżej wskazanego przepisu Ustawy Zasadniczej, zawierającego

zamknięty katalog podmiotów wyposażonych w inicjatywę ustawodawczą, podmiotami właściwymi do

zainicjowania procedury legislacyjnej są: posłowie, Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada

Ministrów oraz grupa co najmniej 100 tys. obywateli. W związku z zamkniętym charakterem powyższej

regulacji prawnej nie można rozszerzyć wyżej wskazanych uprawnień na inne podmioty w tym na Radę

Gminy. Ponadto w dniu 5 marca 2021 roku wpłynęło do Urzędu Gminy pismo od Międzynarodowej Koalicji

dla ochrony Polskiej Wsi w sprawie Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zgromadzenie

przyjęło sprawozdanie dnia 27 stycznia 2021 roku, które wyraźnie stwierdza, że szczepienia są dobrowolne

i w żaden sposób nie można dyskryminować osób, które nie chcą się szczepić. Mając na uwadze powyższe

ustalenia, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Sieroszewice podjęła uchwałę nr 1.2021 z dnia 11 marca

2021 roku postanawiającą odmówić jej uwzględnienia.

Rada Gminy Sieroszewice po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, postanowiła o

pozostawieniu przedmiotowej petycji bez rozpatrzenia.
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