
UCHWAŁA NR XXXI/170/2021 

RADY GMINY SADKOWICE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust.1, 

ustawy  z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy 

Sadkowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się, że petycja z dnia 10 grudnia 2020 r. w zakresie dotyczącym żądania przyjęcia 

przez Radę Gminy Sadkowice uchwały o treści proponowanej przez wnoszącego petycję nie 

zasługuje na uwzględnienie.  

§ 2. Uzasadnienie sposobu  rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sadkowice do zawiadomienia 

wnoszącego petycje o sposobie jej załatwienia. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Jan Idzikowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały  

Nr XXXI/170/2021 

Rady Gminy Sadkowice 

 z dnia 28 stycznia 2021 r.   

Uzasadnienie sposobu załatwienia petycji 

 

Do Rady Gminy w Sadkowicach została wniesiona petycja z dnia 10 grudnia 2020 r. 

(data wpływu do Urzędu Gminy w Sadkowicach 10 grudnia 2020 r.) którą na posiedzeniu 

w dniu 27 stycznia 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Sadkowicach 

rozpatrzyła i dokonała jej analizy przedstawiając swoją opinie w formie uchwały. Rada 

Gminy zgodnie z opinią Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że wnoszący petycję 

wzywa w niej Radę Gminy w Sadkowicach do: 

a) rozpatrzenia petycji; 

b) pilnego przyjęcia uchwały o treści proponowanej przez wnoszącego petycję. 

W zakresie żądania rozpatrzenia petycji wnoszący petycję opiera się na podstawach 

prawnych zawartych w art. 63 Konstytucji RP, ustawie o petycjach i art. 18b ustawy 

o samorządzie gminnym. Powyższe przepisy umożliwiają złożenie petycji i nakładają 

obowiązek jej rozpatrzenia przez organy administracji publicznej, z tego powodu Rada 

Gminy powinna petycje rozpatrzyć i udzielić na nią odpowiedzi. 

Wezwanie zawarte w pierwszej części proponowanej treści uchwały jest słuszne, 

niestety nie znajdujemy podstawy prawnej do przyjęcia uchwały z takim wezwaniem. Brak 

konkretnego adresata tego wezwania powoduje jego bezowocność. Warto dodać, że do Rady 

Gminy w Sadkowicach ze strony mieszkańców dotychczas nie wpływały   

żadne sygnały dotyczące dyskryminowania czy wykluczenia ze względów rasowych, 

religijnych, medycznych, sanitarnych czy jakichkolwiek innych, co oznacza że przyjęcie 

takiego apelu jest bezprzedmiotowe.     

Wezwanie zawarte w drugiej części  proponowanej treści uchwały dotyczy zakupu 

szczepionek. Zgodnie z art. 7 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do 

zadań gminy należy między innymi ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli. 

W zadaniach tych niestety nie mieszczą się kwestie związane z wyborem producentów 

szczepionek na COVID-19 (przeciw wirusowi SARS-CoV-2) oraz prowadzenia z nimi 

negocjacji dotyczących warunków ich zakupu, stanowiące przedmiot petycji. Narodowy 

Program Szczepień przeciwko COVID-19 mający na celu zdobycie kontroli nad transmisją 

wirusa SARS-CoV-2 jest programem rządowym. Tym samym zadania te nie należą do 

kompetencji rady gminy. Są to zadania i kompetencje rządu.     

Postulat dotyczący pilnego przyjęcia uchwały o treści proponowanej przez 

wnoszącego petycję nie znajduje argumentów uzasadniających jego podjęcie. Ponadto Rada 

Gminy w Sadkowicach stwierdza, że szczepienia nie są obowiązkowe, a zatem jeśli ktoś ma 

obawy lub wątpliwości do działania szczepionki nie musi się szczepić. Ponadto szczepionki 

są zatwierdzane przez uprawnione do tego instytucje. 

 

 



  

   

Podsumowując wskazane wyżej argumenty, Rada Gminy w Sadkowicach rozpatrzyła 

petycję z dnia 10 grudnia 2020 roku, jednakże w opinii rady nie jest możliwe ze względu na 

brak podstaw prawnych oraz uzasadnienia faktycznego przyjęcia przez Radę Gminy 

w   Sadkowicach  uchwały proponowanej przez wnoszącego petycję. Przyjęcie takiej uchwały 

byłoby w ocenie rady niezgodnie z prawem. W związku z powyższym petycja w tym zakresie 

nie zasługuje na uwzględnienie.    

 


