UCHWAŁA Nr XXIII/163/2021
RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH
z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 14 grudnia 2020 roku przez Pana Piotra
Sterkowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 9ust. 2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy w Wojciechowicach uchwala,
co następuje:
§ 1.
Postanawia się uznać petycję złożoną w interesie publicznym przez Pana Piotra Sterkowskiego z dnia
14 grudnia 2020 r. za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej
załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Wojciechowicach.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIII/163/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej
w dniu 14 grudnia 2020 roku przez Pana Piotra Sterkowskiego

W dniu 14 grudnia 2020 r. Pan Piotr Sterkowski poprzez korespondencję e-mail zwrócił się
do Przewodniczącego Rady Gminy w Wojciechowicach o rozpatrzenie petycji w interesie publicznym
przez Radę Gminy w Wojciechowicach.
Skierowanie petycji przez wnoszącego ma na celu przyjęcie przez Radę Gminy uchwały o treści
wskazanej w treści petycji tj. „ Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi.
Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy
Wojciechowice z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Przez działania
rozumiemy regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników
czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcające
do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Wojciechowice. Jednocześnie przed
rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną
przez wirus SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być
także mieszkańcy gminy Wojciechowice, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał
pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, ze w przypadku jakichkolwiek powikłań są
oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych
odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej
poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej
zgody”.
Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu
25.01.2021 r. postanowiła uznać petycję za bezzasadną. Na wstępie należy podkreślić, iż Konstytucja
RP przyznała jednostkom samorządu terytorialnego jako odrębnym podmiotom publicznym, przymiot
samodzielności w wykonywaniu ich zadań podlegający ochronie sądowej. Samorząd terytorialny
uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługująca mu w ramach ustawy istotną część
zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Oznacza to,
że w granicach prawa jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie realizuje poszczególne
funkcje w oparciu o zastrzeżone dla jej organów kompetencje. Przyznane Konstytucją RP zasady
odrębności oraz samodzielności samorządu terytorialnego tak pod względem instytucjonalnym, jak
i funkcjonalnym znajdują odzwierciedlenie w poszczególnych ustawach ustrojowych regulujących
funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, w niniejszej sprawie ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym. Artykuł 18 u.s.g. ustanawia domniemanie właściwości rady gminy
we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Domniemanie właściwości rady gminy obejmuje wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy poza sprawami, o których mowa w art. 30 ust. 2 i art. 39 u.s.g. oraz sprawami należącymi
„ z mocy ustaw szczególnych do właściwości innych organów samorządowych lub państwowych albo
organizacji społecznych, w szczególności związków zawodowych. Poza właściwością uchwałodawczą
rady znajdują się również sprawy ogólnokrajowe, np. ustrój państwa lub jego podział terytorialny.
Jeżeli chodzi o zadania organizacyjne o charakterze zewnętrznym to obejmują one: podejmowanie
uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust.2 i 2 a u.s.g. ; podejmowanie uchwał
w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;

podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych”.
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, mieszczących 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. Natomiast przedłożona w treści propozycja uchwały nie zawiera
podstaw prawnych uprawniających Radę Gminy do jej podjęcia. Analizując przepisy ustawy
o samorządzie gminnym ciężko również doszukać się przepisów mających stanowić podstawę prawną
do takiego działania. Wskazać należy, iż podjęcie przez Radę Gminy uchwały bez podstawy prawnej
stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały. Wobec powyższego przedmiot
petycji nie mieści się w kompetencjach Rady Gminy w Wojciechowicach.
Nadmienia się również, że zagwarantowana jest konstytucyjna ochrona prawna obywatelom
naszego kraju w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym, a Rada Gminy w Wojciechowicach
nie ma wiedzy, żeby mieszkańcy naszej gminy byli z jakichkolwiek powodów dyskryminowani.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji popiera działania służące mieszkańcom w walce z
koronawirusem ale nie widzi potrzeby podjęcia w tym zakresie uchwały przez Radę Gminy w
Wojciechowicach.
W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu petycji za bezzasadną.

