
UCHWAŁA NR XXVII/247/21 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji nr S.152.3.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) w związku 
z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2020 r., poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1378) Rada Gminy Dąbrowa , uchwala co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z treścią petycji nr S.152.3.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. dotyczącą interesów 
publicznych – równego traktowania wszystkich obywateli przez władze publiczne oraz opinią Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, Rada Gminy Dąbrowa postanawia uznać petycję za niezasadną z powodów wskazanych 
w uzasadnieniu zawartym  w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia i przesłania uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/247/21 

Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

Uzasadnienie w sprawie rozpatrzenia petycji 

Rada Gminy Dąbrowa rozpatrzyła petycję z dnia 14 grudnia 2020 roku nr S.152.3.2020 po zapoznaniu się 
z opinią Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2021 r. przeanalizowała 
kolejno wszystkie postulaty wymienione w petycji oraz zawarte w niej żądania, uznając argumenty Pana 
Tomasza Marona za niezasadne. 

Powołując sie na zapis art. 32 Konstytucji RP, Pan Tomasz Maron przedstawia własną subiektywną opinię, 
której Rada Gminy Dąbrowa nie podziela. 

Szanując prawa i wolności mieszkańców gminy, Rada Gminy Dąbrowa uważa, że trwające aktualnie 
szczepienia przeciwko wirusowi SARSCoV-2 dają nadzieję na wygaszenie pandemii. 

Rada Gminy Dąbrowa świadoma prawnego i moralnego obowiązku troszczy się o zdrowie i życie 
mieszkańców swojej gminy, dlatego nie popiera przedstawionego przez Pana Tomasza Marona poglądu 
i żądania zawartego w treści petycji. Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko chorobie 
COVID-19 oparty został na zasadzie pełnej dobrowolności. Oznacza to, że szczepienie jest zalecanym środkiem 
ochronnym, mającym zabiezpieczyć każdego obywatela przed zachorowaniem. Szczepienia nie są 
obowiązkowe. 

Rada Gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych 
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust.1 ustawy 
o samorządzie gminnym). Natomiast żaden z przepisów ustawy, a w szczególności art. 7, nie obejmuje swym 
zakresem ani recenzowania (uznania za niedopuszczalne) działań innych organów administracji publicznej ani 
podejmowania jakichkolwiek działań władczych względem organów admnistracji centralnej („uznania za 
zasadne i nieodzowne by Rząd RP podjął określone działania”). Podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres 
kompetencji gminy. 
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