
UCHWAŁA NR XXXVI/279/21 
RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

RADA GMINY PILCHOWICE 
uchwala: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji dotyczącej nie respektowania wolnego wyboru w sprawie szczepień przeciwko 
SARS-CoV-2, Rada Gminy Pilchowice uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu. 

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Pilchowice stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pilchowice, który poinformuje 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Pilchowice. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Waniczek 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/279/21 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 28 października 2021 r. 

W dniu 10 września 2021 r., do Rady Gminy Pilchowice wpłynęła Petycja dotycząca nie respektowania 
wolnego wyboru w sprawie szczepień przeciwko SARS-CoV-2. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pilchowice, na posiedzeniu w dniu 7 października 
2021 r. po zapoznaniu się z treścią petycji stwierdziła, że obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej prawo 
krajowe, jak i przyjęte i wdrożone przepisy unijne (m.in. poprzez ustawę z dnia 3 grudnia 2010 r. 
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania), regulują kwestię 
równości praw. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje art 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r., przywołany w przedmiotowej petycji, który w sposób jednoznaczny wskazuje: 

„Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 
publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym 
z jakiejkolwiek przyczyny.” 

Przestrzeganie zasad konstytucyjnych jest wymagane zarówno od obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, 
organów administracji publicznej, jak i reprezentantów władzy ustawodawczej, sądowniczej 
i wykonawczej. Gmina Pilchowice jako jednostka samorządu terytorialnego wywiązuje się w sposób 
właściwy z respektowania praw i obowiązków, dbając o wykonywanie zadań publicznych 
z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. 

Odnosząc się do kwestii przyjęcia przez Radę Gminy Pilchowice uchwały o treści proponowanej przez 
nadawcę petycji komisja ustaliła, co następuje: 

Przyjąć należy, że wnioskowane zapisy uchwały wymienione w pkt. 1, 2, 3 pozostają poza jurysdykcją 
Rady Gminy Pilchowice, kwestie te są regulowane przepisami Konstytucji, a to: 

art. 7 Konstytucji, statuujący zasadę praworządności w brzmieniu: 

„Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.” 

art. 32 Konstytucji statuujący zasadę równości i zakazu dyskryminacji w brzmieniu: 

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym 
z jakiejkolwiek przyczyny. 

Odnośnie wnioskowanej uchwały z pkt 4 petycji tj. w zakresie wymogów wobec osób ubiegających się 
o zatrudnienie w jednostkach podległych Gminie Pilchowice, to wymogi te każdorazowo określa 
pracodawca, określając oczekiwane kwalifikacje zawodowe, a także wymogi w zakresie stanu zdrowia 
kandydata na dane stanowisko pracy. Ingerencja w politykę kadrową jednostek podległych Gminie 
Pilchowice, nie należy do kompetencji Rady Gminy, tym samym nie ma możliwości by została podjęta 
uchwała regulująca politykę kadrową jednostek podległych Gminie. 

Odnośnie wnioskowanej uchwały z pkt 5 petycji, tj. ustalenie zasad korzystania z mienia gminnego,to 
w tym zakresie Rada Gminy posiada kompetencje, by określić zasady korzystania z obiektówi urządzeń 
stanowiących mienie gminy. Zwrócić jednak należy uwagę, że zasady te musza być zgodne 
z obowiązującym przepisów prawa, przede wszystkim zawartych w art. 32 Konstytucji, tj. zgodniez 
fundamentalną zasadą zakazu dyskryminacji z jakiekolwiek przyczyny. Tym samym przyjąć należy, że 
ewentualna uchwała ustanawiająca zakaz dyskryminacji osób odmawiających poddaniu się zabiegowi lub 
procedurze medycznej, ingerowałaby w regulacje powszechnie obowiązujące określone w Konstytucji. 

Ostatecznie komisja nie podjęła inicjatywy uchwałodawczej dla tak przedstawionego projektu uchwały. 
Stanowisko swoje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przekazała Przewodniczącemu Rady Gminy. Rada 
Gminy Pilchowice zapoznała się z treścią stanowiska komisji. 

Na sesji w dniu 28 października br. Przewodniczący odczytał treść petycji – tym samym spełnił jedno 
z żądań nadawcy petycji. W związku z tym, iż Radni nie podjęli inicjatywy uchwałodawczej 
w zakresie proponowanego projektu uchwały, Rada Gminy Pilchowice nie podjęła stosownej uchwały. 
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Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Pilchowice po rozpatrzeniu petycji i zapoznaniu się 
ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną.
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