
UCHWAŁA NR XXV/201/2021 
RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Gminy Lubrza 
w przedmiocie poparcia apelu do Rządu RP, Posłów i Senatorów o wstrzymanie stosowania 
i rozpowszechniania szczepionki przeciwko COVID-19 oraz odwołania ograniczeń wolności ( w tym 
gospodarczych) , praw człowieka i obywatela oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki przeciwko COVID-
19, uznaje się za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesława Antoszczyszyn 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1421B900-E464-4E36-A707-B27639D8817E. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXV/201/2021 

Rady Gminy Lubrza 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

W dniu 5 stycznia 2021r. do Urzędu Gminy w Lubrzy złożona została petycja 
( wiadomość e-mail z dnia 5.01.2021r.) uzupełniona w dniu 18.01.2021r. ( wiadomość e-mail z dnia 
16.01.2021r.). Wnoszący petycję, wezwał Radę Gminy Lubrza do pilnego podjęcia uchwały domagającej 
się od Rządu RP, Posłów i Senatorów: 

a) natychmiastowego zaprzestania eksperymentu na obywatelach Polski, polegającego  
na […]„wprowadzane na rynek szczepionki , które mogą powodować wiele skutków ubocznych 
zagrażających życiu, w tym śmierć”, która […] „wytworzona jest metodą transformacji genetycznej”, 

b) dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują 
i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne, 

c) odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych narzuconych w trakcie trwania pandemii, 

oraz poparcia Listu otwartego do Prezydenta RP, członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów 
i Radnych Gmin w Polsce pt. „ Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE.” 

Nadawca petycji apeluje równocześnie aby władze gminy podjęły szerokie działania edukacyjne, 
których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami 
ubocznymi sposoby: 

a) obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu 
i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność oraz leczenia ogólnie dostępnymi 
środkami, 

b) leczenia ogólnie dostępnymi środkami. 

Zgodnie z przyjętą w Statucie Gminy Lubrza procedurą postępowania, petycja przekazana została 
do Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy, która na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2021r. 
przeanalizowała jej zasadność. 

Stan prawny i wnioski: 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania 
w sprawie dotyczącej życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony 
w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 
Wskazać należy, iż do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej ( art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). 

Zagadnienia przedstawione w treści złożonego dokument, jakkolwiek doniosłe społecznie,  
nie mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego. Przedłożona w treści petycji propozycja uchwały nie zawiera podstaw prawnych 
uprawniających Radę Gminy do jej podjęcia.. Analizując przepisy ustawy o samorządzie gminnym 
ciężko również doszukać się przepisów mogących stanowić podstawę prawną do takiego działania.  

W petycji powołano się na zapis w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który zakazuje  poddawania 
eksperymentom naukowym, w tym medycznym obywateli bez dobrowolnie wyrażonej zgody. 

Przywoływane wolności oraz prawa człowieka i obywatela mają wartość konstytucyjną i są dobrami 
prawnie chronionymi ustawą zasadniczą. Za bezcelowe należy uznać powielanie treści przepisów rangi 
konstytucyjnej w drodze aktów podejmowanych przez organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, jak również wyrażanie w tej formie aprobaty dla tych fundamentalnych wartości. Bowiem 
oczywistym jest, że w myśl art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej 
działają na podstawie i w granicach prawa. Dodatkowo, postulowane działanie należałoby ocenić  
za niepoprawne w świetle obowiązujących technik legislacji. Stwierdzenia również wymaga fakt,  
że poza obszarem kompetencji Rady Gminy pozostaje opiniowanie działań jakichkolwiek organów 
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych w kontekście cytowanych przepisów ustawy 
zasadniczej. 
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Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, iż łączenie przedmiotowego zagadnienia  
z dobrem gwarantowanym w art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg dobrowolnej zgody 
na poddanie eksperymentowi naukowemu) jest nietrafne wobec fakultatywnego charakteru 
planowanych szczepień przeciwko COVID-19. 

Natomiast ryzyka ewentualnych powikłań po przyjęciu szczepionki nie powinno się porównywać 
do sytuacji, w której zdrowiu publicznemu nic nie zagraża, tylko do sytuacji, w której wszyscy narażeni 
jesteśmy na infekcję koronawirusem. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że Ministerstwo Zdrowia, mając na uwadze liczne obawy 
obywateli o możliwość wystąpienia powikłań poszczepiennych, zagrożenia życia i zdrowia, w dniu  
18 stycznia 2021r. zamieściło na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy  
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, 
dotyczący świadczenia kompensacyjnego. Na mocy ustawy powstać ma Fundusz Kompensacyjny 
Szczepień Ochronnych, który winien zapewnić pacjentom środki prawne umożliwiające szybkie 
uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi 
spowodowanymi przez podanie szczepionki. Założenia są takie, że projektowana ustawa wejdzie  
w życie z dniem 1 maja 2021 r. 

Mając powyższe na uwadze, żądania składającego petycję nie mogą być przedmiotem działania Rady 
Gminy. Wobec powyższego Komisja uznała petycję za bezzasadną.
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