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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), 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 sie, co następuje: 

§ 1. 1 Po rozpatrzeniu petycji z  dnia 12. 12. 2020  r., zarejestrowanej pod Nr OR.152.5.2020 w  sprawie 
przyjęcia uchwały w  sprawie dyskryminacji i wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w  celu 
uzyskania  pisemnych gwarancji od producentów szczepionek przeciwko SARS- CoV-2 w  razie wystąpienia 
niepożądanych odczynów poszczepiennych i  po zapoznaniu sie z  opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji  
Rada Gminy Turawa postanawia rozpatrzyć  petycję negatywnie. 

2. Uzasadnienie stanowiska stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Turawa do poinformowania wnoszącego petycję o  
sposobie jej załatwienia i  przesłanie uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 
Rady Gminy Turawa 

z dnia 11 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji , która wpłynęła do Urzędu Gminy 
Turawa w dniu  12 .12. 2020 r., zarejestrowanej pod nr  OR. 152. 5. 2020 r. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji proponuje rozpatrzyć negatywnie przedmiotową petycję i tym samym 
wnioskuje o odmowę przyjęcia uchwały w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji oraz wywarcia wpływu 
na Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w celu uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów 
szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść  koszty prawne 
i finansowe wystąpienia odczynów poszczepiennych. 

Po szczegółowym przeanalizowaniu przedmiotowej petycji stwierdzono ,że Rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej przyjął Narodowy Program Szczepień, dokument który określa najważniejsze kwestie i zawiera 
informację na temat między innymi skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek. 

W powyższym dokumencie Rząd RP zagwarantował, że utworzy specjalny fundusz kompensacyjny dla 
osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne. 

Należy zaznaczyć, że szczepienia przeciw wirusowi  SARS-CoV-2 są darmowe i dobrowolne. 

W związku z powyższym nie ma podstaw  aby przyjąć, że  mieszkańcy Gminy Turawa będą  poddawani 
dyskryminacji lub wykluczeniu we wskazanym w petycji zakresie, a przepisy prawa mają charakter 
powszechnie obowiązujący, bez różnicowania ze względów rasowych, religijnych czy sanitarnych. Każdy 
mieszkaniec Gminy Turawa może indywidualnie  zgłosić sie na szczepienie lub odmówić szczepienia. 

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Turawa postanawia jak na wstępie.
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