
UCHWAŁA Nr XXXIV/170/21

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 26 kwietnia 202Ir.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 15, art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713. ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

Rada Gminy Baćkowice uchwala, co następuje :

§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 05 stycznia 2021, uzupełnionej w dniu 18 stycznia 2021 roku, 
wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO z siedzibą w Warszawie w sprawie podjęcia 
uchwały w przedmiocie zaniechania szczepień przeciwko COV1D-19 i odwołania ograniczeń 
związanych z pandemia

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Baćkowice 

§ S^Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ADWOKAT

Donata Wesołowska



Uzasadnienie do uchwały

Wnioskodawca skierował do szeregu organów, w tym do Rady Gminy w Baćkowicach, 
petycję w formie listu otwartego, w którym domagał się podjęcia uchwały mocą, której dojdzie do 
zaniechania szczepień p-ko COVID-19, odwołane zostaną wszystkie ograniczenia wolności 
wprowadzone w związku z pandemią oraz wyrażona zostanie deklaracja osobistego poniesienia 
wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które mogą ponieść negatywne 
konsekwencje szczepień.

Powyższa petycja była przedmiotem prac Komisji Skarg . Wniosków i Petycji, która uznała 
przedmiotową petycję za bezzasadną i zaproponowała podjęcie przez Radę Gminy uchwały 
odmawiającej uwzględnienia petycji.

W treści petycji wyrażono ogólną dezaprobatę wobec szczepień, powołując szereg rzekomych 
skutków ubocznych podania szczepionki i porównując szczepienia do eksperymentów na zwierzętach.

Każda czynność podejmowana przez organ stanowiący gminy powinna więc znajdować 
podstawę w przepisach prawa. W przypadku aktów o charakterze niewładczym (apeli, rezolucji, 
odezw) przedmiot uchwały musi mieścić się w kompetencjach gminy i jej organu stanowiącego, 
określonych przez ustawy oraz dotyczyć spraw właściwych dla potrzeb społeczności lokalnej. 
Żądanie objęte petycją nie tylko wykracza poza zakres spraw określonych w art. 6 ust. 1 oraz 7 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym, ale zawiera w większości twierdzenia o charakterze insynuacji. 
Kwestie znoszenia ograniczeń związanych z pandemią oraz sprawy związane z odpowiedzialnością za 
skutki podania szczepionki tym bardziej leżą poza zakresem działania Rady Gminy i nie mogą być 
przedmiotem uchwały.

Wobec powyższego petycja uznana została za nieuzasadnioną.


