RG.0012.5.07.2021
P r o t o k ó ł nr 07/21
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 1 lutego 2021 r.
Posiedzenie Komisji trwało od godz. 1500 do godz. 1530.
Na ustalony 8 osobowy skład Komisji udział w posiedzeniu wzięło 8 członków. Posiedzenie
Komisji jest prawomocne. Potwierdza to załączona lista obecności.
W posiedzeniu Komisji uczestniczył:
- radca prawny Pan M. Kublicki,
- Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk,
- radna A. Grześkowiak.
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Stanowisko w sprawie petycji złożonej w interesie publicznym, dotyczącej szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
3. Stanowisko w sprawie petycji złożonej w interesie publicznym, dotyczącej szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
- z posiedzenia z dnia 2.11.20 r.,
Przewodnicząca Komisji Pani A. Kwaśnik: czy są uwagi do protokołu? Nie ma.
Przystępujemy do głosowania – kto jest za przyjęciem protokołu, proszę o głosowanie przez
podniesienie ręki – 8 głosów „za”.
2. Stanowisko w sprawie petycji złożonej w interesie publicznym, dotyczącej
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Przewodnicząca Komisji Pani A. Kwaśnik: w dniu 14.12.2020 r., do biura rady wpłynęły
dwie petycje złożone w interesie publicznym, dotyczące szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2. Obie petycje w swojej treści są identyczne, ale zostały złożone przez dwie
różne osoby. Wnioskodawcy w petycjach wnoszą o podjęcie uchwały/stanowiska przez Radę
Gminy w zaproponowanym brzmieniu.
Proponowana treść uchwały/stanowiska: zgodnie z art. 32 Konstytucji RP wszyscy są równi
wobec prawa. 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
Dopiewo 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 Gminy Dopiewo.
1

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych na 2021 rok, których eksperymentalnymi
biorcami mają być także mieszkańcy Gminy Dopiewo, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by
Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku
jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy art. 39
Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
Radca prawny Pan M. Kublicki: kwestia szczepień jest dość często podnoszona w naszym
społeczeństwie. Ma ona wielu zwolenników, ale posiada także zagorzałych przeciwników.
Dlatego nie chcieliśmy przekazywać petycji gdzieś do Ministerstwa czy Rady Ministrów, bo
nie taki był jej cel. Cel tej petycji jest taki, aby Rada Gminy wystosowała apel do Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia działań zmierzających do uzyskania gwarancji od
producentów szczepionek, aby w razie nieporządnych skutków szczepień wzięły one na siebie
koszty ich wystąpienia. Rozmawiałem z Panią Przewodniczącą i uznaliśmy, że
najrozsądniejszym stanowiskiem, które można by Państwu zaproponować byłoby stanowisko,
które opiera się na twierdzeniu, że decyzja odnośnie poddaniu się zabiegowi szczepienia
będzie pozostawiona każdemu obywatelowi do jego uznania, tzn. będzie to dobrowolne. W
takim wypadku każdy zainteresowany podejmie decyzje zgodnie ze swoimi przekonaniami.
Radny Bąk: nigdy nie aspirowałem do stanowiska Przewodniczącego Rady Gminy jak w
nagłówku jednej z petycji, ale to też świadczy o pewnej rzetelności w przygotowaniu tego
dokumentu.
Radny Miler: przychylam się do stanowiska Pana mecenasa, że szczepienie jest czynnością
dobrowolną, ale warto może ustosunkować się do części drugiej petycji, gdzie nie ma ani
podstawy prawnej, ani wskazanego podmiotu do którego tak naprawdę petycja jest
kierowana.
Przewodnicząca Komisji Pani A. Kwaśnik: obaj Panowie wzywają Radę Gminy do podjęcia
uchwały dokładnie w takiej treści, którą wskazują w petycji.
M. Kublicki: petycja została sporządzona na podstawie hurtowego wysyłania do rad gmin i
wnioskodawcy domagają się, aby Rada niejako wkleiła „gotowca” do uchwały o określonej
treści. Ja bym nie rozdzielał tych obu części petycji, tylko traktował je jako jedną całość,
integralną część petycji.
Radny P. Jazy: rozumiem, że ustawodawca utworzył Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, aby
mieszkańcy mieli możliwość oddziaływania na rzeczywiste tematy, którymi zajmuje się
Gmina, ale od kilku posiedzeń zajmujemy się dziwnymi pismami, które nie dotyczą w ogóle
kompetencji samorządu. To nie Rada powinna być adresatem tej petycji, bo nasza możliwość
działania w tym temacie jest niewielka. Czy inne samorządy także rozpatrują petycje
rozsyłane według pewnego rozdzielnika do wszystkich gmin w Polsce, co do których
samorząd nie ma kompetencji?
Pan M. Kublicki: wnioskodawcy zdają sobie pewnie sprawę, że Rada nie zajmuje się
sprawami szczepionek, ale wychodzą z założenia, że dobrze by było, aby Rada Gminy
podjęła określone stanowisko, aby zainteresować organy rządowe, że jest jakiś problem.
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Ustawodawca po to wymyślił Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, aby mieszkaniec mógł do
niej swoją petycję skierować, a Rada musi ją rozpatrzeć, aby nie stworzyć przesłanek
obywatelowi do złożenia skargi na bezczynność organu.
Przewodnicząca Komisji Pani A. Kwaśnik: temat na pewno jest ważny w chwili obecnej, ale
każdy powinien w tym temacie sam decydować, bo każdy posiada wolną wolę. W świetle
powyższej dyskusji uznaję za niezasadne rozstrzygnięcie obu petycji w formie stanowiska w
zaproponowanym przez wnioskodawców brzmieniu. Czy ktoś z Państwa ma inne zdanie?
Jeżeli nie ma innych głosów, to proszę o przegłosowanie: kto uważa za niezasadne
rozstrzygnięcie obu petycji w formie stanowiska w zaproponowanym przez wnioskodawców
brzmieniu – 8 głosów „za”.
W takim razie przygotujemy nasze stanowisko w takim duchu jak tutaj rozmawialiśmy,
zostanie ono zaprezentowane radnym na wspólnym posiedzeniu komisji. Będzie się z nim
także można zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Stanowisko w sprawie petycji złożonej w interesie publicznym, dotyczącej
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Temat omówiono powyżej.

Protokół zawiera 3 strony, ponumerowane od 1 do 3.
Protokołował:
Damian Gryska
Inspektor ds. Rady Gminy
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Anna Kwaśnik
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