
Uchwała nr 220/XXVIII/2020 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 30 grudnia 2020 r.  

 

w sprawie: uznania petycji Karola Knacha za niezasługującą na uwzględnienie 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 713 oraz poz. 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Gostyninie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 12 grudnia 2020 r. petycja Pana Karola Knacha, 

dotycząca wykluczenia społecznego i dyskryminacji mieszkańców gminy w związku z 

pandemią wirusa SARS-CoV 2 i planowanymi szczepieniami przeciw temu wirusowi, nie 

zasługuje na uwzględnienie.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując 

Przewodniczącego do poinformowania składającego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W dniu 12.12.2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła petycja Pana Karola Knacha, której 

przedmiotem jest wezwanie Rady Miejskiej, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV 2 i 

planowanymi szczepieniami przeciw temu wirusowi, do podjęcia uchwały w sprawie 

sprzeciwienia się regulacjom prawnym oraz presji medialnej i społecznej zachęcającym do 

„segregacji mieszkańców gminy” oraz uzyskania przez Rząd RP „pisemnych gwarancji ze 

strony producentów szczepionek” co do przyjęcia przez nich „wszelkich kosztów prawnych i 

finansowych wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych”. 

Celem dokładnego i wszechstronnego przeanalizowania petycji, została ona przekazana do 

właściwej komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W toku swoich prac 

Komisja wypracowała wniosek o uznanie petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 

Komisja wskazała, że Rada Miejska uprawniona jest do podejmowania uchwał tylko w takim 

zakresie, w jakim pozwala jej na to właściwy przepis ustawy. Tymczasem, żaden przepis 

ustawy nie upoważnia Rady Miejskiej do podjęcia uchwały w sprawie oczekiwania od 

„Rządu RP” pisemnych gwarancji od producentów szczepionek w zakresie przejęcia przez 

nich odpowiedzialności za skutki tychże szczepionek. Kwestia szczepień przeciwko wirusowi 

SARS-Cov 2 pozostawiona została w zakresie kompetencji Rady Ministrów i administracji 

państwowej, a nie w zakresie uprawień jednostek samorządu terytorialnego i ich organów.  

Rada Miejska w Gostyninie podziela stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji i uznaje, 

że przedmiotowa petycja nie zasługuje na uwzględnienie. W pierwszej kolejności wskazać 

należy, że organy jednostek samorządu terytorialnego mogą działać jedynie na podstawie i w 

graniach prawa, w zakresie przyznanych ich kompetencji. Lokalne prawodawstwo, mimo 

stosunkowo dużej swobody nie ma jednak charakteru samoistnego. Wszystkie organy 

samorządu terytorialnego muszą legitymować się wyraźnie udzielonym upoważnieniem, nie 

jest bowiem dopuszczalne domniemywanie kompetencji prawodawczych. W przedmiotowej 

sprawie brak jest przepisu prawa, który upoważniałby Radę Miejską do podjęcia uchwały o 

treści wskazanej przez osobę składającą petycję.  

Ponadto, Rada Miejska oczywiście sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji, czy 

wykluczeniu mieszkańców Miasta Gostynina i niewątpliwie pandemia wirusa SARS-CoV 2 

stwarza różne zagrożenia, jednakże, kwestie szczepień, czy innych działań pozwalających na 

skuteczną walkę z pandemią pozostawione zostały przede wszystkim w zakresie kompetencji 



władz państwowych, a nie samorządowych, dlatego petycja skierowana w tym zakresie do 

Rady Miejskiej musi zostać uznana za niezasługującą na uwzględnienie. 

 

 

 


