
UCHWAŁA NR XXVI/233/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie przyjęcia projektu uchwały przesłanej w dniu 11 grudnia 
2020 roku dotyczącej równego traktowania obywateli przez władzę publiczną oraz uzyskania gwarancji 

bezpieczeństwa dla pacjentów otrzymujących szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 od 
producentów preparatów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz 
art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada 
Gminy Obrowo uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z Petycją w sprawie pilnego przyjęcia uchwały o ustalonej treści, w zakresie 
równego traktowania obywateli przez władzę publiczną oraz uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla 
pacjentów otrzymujących szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 od producentów preparatów. Rada 
Gminy Obrowo uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i nie uwzględnia petycji. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji wraz z treścią petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Obrowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

W dniu 11 grudnia 2020 roku do Rady Gminy Obrowo wpłynęła petycja 
o następującej treści: 

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy 
o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy Obrowo do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego 
przyjęcia uchwały o treści poniższej: 

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 Obrowo z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. 
Działania rozumiemy jako 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 Obrowo 

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także 
mieszkańcy gminy Obrowo, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze 
strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni 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. 

Przedstawiona petycja była przedmiotem rozważań Komisji do spraw skarg Rady Gminy Obrowo, której 
to ustalenia Rada Gminy przyjmuje i podziela. 

Rada Gminy po analizie treści proponowanej uchwały nie widzi konieczności powtarzania w odrębnym 
akcie prawnym zasad i poglądów podzielanych oraz stosowanych przez lokalną administrację. 

Poglądy i zasady antydyskryminacyjne prezentowane w projekcie uchwały znajdują odzwierciedlenie 
w istniejących i obowiązujących powszechnie przepisach prawnych w randze konstytucyjnej jak 
i ustawowej. 

Przepisy te dobitnie akcentowane są w Polskim prawie i orzecznictwie sądów jak 
i stanowią jeden z ważniejszych filarów prawa międzynarodowego. 

Gmina Obrowo jako jednostka samorządu terytorialnego przestrzega ustalonych norm i obowiązujących 
przepisów, dodatkowo dostrzega wagę ugruntowywania poglądów tolerancyjnych i zasad równego 
traktowania obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego, jednak nie widzi konieczności 
przyjmowania stosownych odrębnych deklaracji. 

Rada Gminy Obrowo w stosunku do żądania uzyskania gwarancji bezpieczeństwa od producentów 
szczepionek na SARS-CoV-2, podkreśla, iż wszystkie szczepionki 
i preparaty lecznicze dostępne na terenie naszego kraju podlegają stosownym przepisom certyfikacyjnym, 
dopuszczającymi je do użycia. Organami właściwymi do  procesu certyfikacji oraz dopuszczenia 
szczepionek do użycia są organy władz państwowych.
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