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W odpowiedzi na złożoną w dniu 14 grudnia 2020 r. petycję w przedmiocie podjęcia 

przez Radę Gminy Jemielnica uchwały przeciw dyskryminacji mieszkańców Gminy 

Jemielnica w związku z planowanymi przez rząd polski powszechnymi szczepieniami 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w zakresie zagwarantowania przez producentów 

szczepionek poniesienia wszelkich kosztów w sytuacji wystąpienia powikłań 

poszczepiennych informuję, że zgodnie ze Statutem Gminy Jemielnica niniejsza petycja 

została niezwłocznie przekazana Komisji Skarg Wniosków i Petycji, celem jej 

rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Gminy proponowanego sposobu jej załatwienia.  

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach jej odwzorowanie cyfrowe zostało bez zbędnej 

zwłoki zamieszczone na stronie internetowej Gminy Jemielnica.  

W dniu 23 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na 

którym dokonano analizy petycji. Analizę treści petycji Komisja rozpoczęła od legalnej 

definicji petycji i ustalenia, co może być przedmiotem petycji. Przedmiotem petycji 

może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 

lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 

zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, 

mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Można zatem 
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przyjąć, że w świetle art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 870) petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia 

przez organ władzy publicznej określonego żądania mieszczącego się w zakresie zadań 

i kompetencji jej adresata.  

Zgłoszone w petycji żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Gminy Jemielnica 

uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie planowanych przez rząd powszechnych 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie 

zagwarantowania przez producentów szczepionek poniesienia wszelkich kosztów 

w sytuacji wystąpienia powikłań poszczepiennych. Pomimo, iż do zadań gminy, 

określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) należy ochrona zdrowia i bezpieczeństwo 

obywateli, to jednak kwestie związane z wyborem producentów szczepionek oraz 

prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu, stanowiące 

przedmiot wystąpienia do Rady Gminy Jemielnica, nie mieszczą się w zakresie 

kompetencji Rady Gminy. Należą do zadań i kompetycji rządu. W tym konkretnym 

przypadku rząd zastąpiła Komisja Europejska, która wynegocjowała z producentami 

zakup szczepionek dla całej Unii Europejskiej. 27 krajów UE – wiążąco prawnie – 

zobowiązało się do tylko wspólnych negocjacji oraz zamówień szczepionek. W umowie 

na zakup szczepionek nie wynegocjowano odszkodowań za powikłania poszczepienne, 

bo tylko tak można tłumaczyć utworzenie rządowego funduszu kompensacyjnego, 

z którego będą wypłacane odszkodowania za powikłania poszczepienne. W odniesieniu 

do petycji podobnie tak jak w przypadku innych pism i podań - organy muszą 

przestrzegać zasady właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw 

będących w ich kompetencjach. Dlatego, skoro żądanie zawarte w petycji nie leży 

w zakresie kompetencji Rady Gminy, to nie może być przedmiotem jej działań. Nie 

zmienia tego sama możliwość podejmowania przez Radę Gminy stanowisk, rezolucji 

czy apeli, gdyż delegacja do podejmowania przez Radę takich niewiążących stanowisk 

wynika jedynie ze Statutu Gminy - § 17 ust. 2, który nie tworzy podstawy materialno 

prawnej do podjęcia w niniejszej sprawie rozstrzygnięcia. Wobec braku możliwości do 

zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w złożonej petycji, co do treści i formy, Komisja 

postanowiła uznać złożoną petycję za bezzasadną.  



 

Rada Gminy Jemielnica podzielając stanowisko przedstawiona przez Komisje 

Skarg. Wniosków i Petycji uznała petycja za bezzasadną 

Uchwałę Rady Gminy wraz z uzasadnieniem przesyłam w załączeniu.  

 

Z poważaniem: 

 

PRZEWODNICZACY   

      RADY GMINY 

 

     Norbert Jaskóła 
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