
UCHWAŁA NR XXXII/362/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 28 stycznia 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 2020r. 
poz. 713 i 1378) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.o petycjach (Dz.U z 2018 r. poz. 870) 
Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpoznaniu petycji z dnia 11 grudnia 2020r. p. Tomasza Marona dotyczącej podjęcia przez Radę 
Miejską w Gogolinie uchwały w sprawie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców Gminy 
Gogolin bez względu na rasę, religię, kwestie medyczne i sanitarne oraz wezwania Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej do uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-
CoV-2 pokrycia wszelkich kosztów prawnych i finansowych wystąpienia niepożądanych odczynów 
poszczepiennych oraz po zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej 
sprawie Rada Miejska w Gogolinie w całości uznała petycję za bezzasadną.  

2. Uzasadnienie sposobu załatwienia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie do poinformowania składającego 
petycję o sposobie jej załatwienia poprzez przekazanie składającemu petycję niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 30E161C6-4F44-4127-83C5-406A156D5DB6. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXXII/362/2021 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Uzasadnienie  

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 11 grudnia 2020r. wpłynęła petycja p. Tomasza Marona dotycząca 
podjęcia przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały w sprawie równego traktowania przez władze publiczne 
mieszkańców Gminy Gogolin bez względu na rasę, religię, kwestie medyczne i sanitarne oraz wezwania Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej do uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 pokrycia wszelkich kosztów prawnych i finansowych wystąpienia niepożądanych 
odczynów poszczepiennych. 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi 
na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli; 
w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Z kolei według 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. 

Powołane przepisy stanowią zasadniczo o właściwości Rady Miejskiej w Gogolinie do rozpatrzenia złożonej 
petycji, z zastrzeżeniem art. 6 ustawy o petycjach. 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893 ze zm.) 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniach 11 grudnia 2020r. i 15 stycznia 2021r. odbyły się posiedzenia przedmiotowej Komisji. Po analizie 
petycji i przepisów prawa  Komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdziła, że: 

- gwarancją równości we wszystkich podanych zakresach jest w szczególności art. 32 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący, że wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne. (ust. 1) Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. (ust. 2) Uszczegółowienie tych zasad zawierają akty 
prawne niższej rangi w tym ustawy. 

W obecnym stanie prawnym brak jest jednakże regulacji, zarówno dotyczących jakiegokolwiek 
różnicowania obywateli, w tym mieszkańców Gminy Gogolin, pod względem zarówno rasowym i religijnym, 
jak też z powodów medycznych czy sanitarnych. Ewentualne niezgodności z Konstytucją, również w zakresie 
zasady równości, podlegają kontroli Trybunału Konstytucyjnego, na podstawie art. 188 i nast. Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

- nie ma aktualnie ustanowionego obowiązku szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W tej sytuacji 
nie można mówić o jakiejkolwiek segregacji lub nierównym traktowaniu poszczególnych osób w zależności od 
faktu zaszczepienia lub braku takiego szczepienia. Brak również sygnałów a tym bardziej regulacji, 
przewidujących różnicowanie obywateli względem zaszczepienia się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Z tego samego względu niezasadne jest wzywanie na obecnym etapie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do 
uzyskiwania gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w sprawie pokrycia 
wszelkich kosztów wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, ponieważ nie ma regulacji 
prawnych ani nawet procedowanych projektów aktów normatywnych przewidujących obowiązek zaszczepienia 
się wspomnianą szczepionką. Ponadto, według zapowiedzi ze strony przedstawicieli Rządu ma powstać 
fundusz wsparcia na wypadek powikłań po szczepieniu. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji postanowiła uznać petycję za niezasadną kierując się powyższymi względami i nie 
podejmować uchwały o treści podanej przez wnioskodawcę.
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