
UCHWAŁA Nr XXXIII/156/21 
RADY GMINY W BAĆKOWICACH 

z dnia 18 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. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy uchwala, co następuje:

równego traktowania
w różnych sferach życia oraz wyegzekwowania od Rządu RP gwarancji odszkodowań w przypadku 
wystąpienia powikłań poszczepiennych, w wyniku masowych szczepień przeciwko Covid 19 Rada 
Gminy odmawia uwzględnienia petycji

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji Pana Arkadiusza Rakoczy dotyczącej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, który poinformuje 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu I I grudnia 2020r. do Rady Gminy w Baćkowicach wpłynęła Petycja Pana Arkadiusza 
Rakoczy dotycząca równego traktowania obywateli w różnych sferach życia w tym w szczególności 
w zależności od poddania się lub odmowy poddania się szczepieniu oraz wyegzekwowania 
od Rządu RP gwarancji odszkodowań w przypadku wystąpienia powikłań poszczepiennych, która 
była przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja na posiedzeniu w dniu 05 marca 202Ir. uznała przedmiotową petycję za bezzasadną 
i zaproponowała podjęcie przez Radę Gminy uchwały odmawiającej uwzględnienia petycji.

Po zapoznaniu się z treścią petycji i opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji stwierdzić należy , że 
obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej prawo krajowe, jak i przyjęte i wdrożone przepisy regulują 
kwestię równości obywateli wobec prawa jako jedna z fundamentalnych przesłanek demokratycznego 
państwa prawnego. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje art 32 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej przywołany przez autorów petycji . Unormowanie to wskazuje , że ... 
wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 
publiczne ....nikt nie może być dyskryminowany wżyciu politycznym, społecznym lub gospodarczym 
z jakiejkolwiek przyczyny. "

Przestrzeganie zasad konstytucyjnych jest wymagane zarówno od obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej, organów administracji publicznej, jak i reprezentantów władzy ustawodawczej, sądowniczej 
i wykonawczej. Rada Gminy Baćkowice nie posiada przesłanek do oceny , aby powołana 
fundamentalna regulacja konstytucyjna nie była respektowana . W odniesieniu do kwestii szczepień 
szczepionki, tak jak wszystkie produkty lecznicze wprowadzane są na rynek w trybie określonych 
procedur prawnych wśród których wymienić można np. zachowanie wymagań , wynikających z 
wytycznych
Technicznych dla Rejestracji Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi oraz innych przepisów 
prawa wspólnotowego i krajowego.
Rada Gminy nie posiada przekonania , ani przesłanek pozwalających na ocenę , iż ze strony 
centralnych i naczelnych organów władzy publicznej nie były podejmowane działania ukierunkowane 
na zapewnienie obywatelom możliwie najwłaściwszej ochrony prawnej w procesie realizacji 
programu szczepień jak i eliminowania zagrożeń w stopniu możliwym do realizacji . Mając powyższe 
na uwadze. Rada Gminy w Baćkowicach po rozpatrzeniu petycji uznaje przedmiotową petycję za 
bezzasadną.
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