
UCHWAŁA NR XXII/141/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art. 16 a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920) oraz art.9 ust. 2 i art. 13 ust.1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 15 grudnia 2020 r. petycja dotycząca przyjęcia przez Radę Powiatu 
Toruńskiego uchwały w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów 
szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne 
i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 
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UZASADNIENIE

W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) określono m.in.

zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach

dotyczących petycji. Petycja może być złożona w interesie :

1)publicznym,

2) podmiotu wnoszącego petycję,

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

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.

Zgodnie z art. 9 ust 2. Ustawy petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu

terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Dnia 15 grudnia 2020 r. do Rady Powiatu Toruńskiego wpłynęła petycja, której autorem jest Piotr

Sterkowski w sprawie pilnego przyjęcia uchwały o treści:

„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 powiatu Toruńskiego 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 powiatu Toruńskiego.
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 powiatu Toruńskiego, uznajemy za
zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów
szczepionek, że 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”.

Składający petycję wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych na stronie internetowej.

Rada Powiatu rozpatruje petycje na podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 920).

Petycja przekazana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Toruńskiego

celem zbadania jej i przygotowania projektu uchwały rady w sprawie rozstrzygnięcia.

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2020 r. uznała,

że zgodnie z art. 32 Konstytucji RP wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy maja prawo do
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równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu

publicznym, społecznym lub gospodarczym z jakichkolwiek przyczyn.

Rada Powiatu może podejmować uchwały w sprawach powiatu o ile nie zostało to już

uregulowane w akcie prawnym wyższego rzędu, a sprawy równości wobec prawa zostały wyrażone

w Konstytucji RP w art. 32. Potwierdzanie tego w uchwale Rady Powiatu byłoby oczywistym

błędem i czyniłoby uchwałę podatną na uchylenie przez nadzór prawny Wojewody.

Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 2 oraz ust. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) do zadań własnych powiatu należy między innymi

ochrona zdrowi oraz bezpieczeństwo obywateli. W zadaniach tych nie mieszczą się jednak kwestie

związane z wyborem producentów szczepionek oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących

warunków ich zakupów. Są to zadania oraz kompetencje Rządu RP.

Autor petycji powinien wystąpić bezpośrednio z petycjami do Rady Ministrów jako organu

nadzorującego proces zawierania umów z dostawcami szczepionek.

Organy państwowe oraz samorządowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z urzędu

muszą przestrzegać swojej właściwości określonymi m.in. w ustawie o samorządzie powiatowym.

Wobec tego, że żądania zawarte w nadesłanej petycji nie leży w kompetencji Rady Powiatu

Toruńskiego, nie mogą być przedmiotem jej działań.
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