
 

UCHWAŁA  NR XXVII/209/2021 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie sprzeciwu wobec 

jakiejkolwiek segregacji mieszkańców i uzyskania pisemnych gwarancji ze strony 

producentów szczepionek o poniesieniu kosztów prawnych i finansowych                       

w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

 

 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.                                   

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) oraz § 55 ust 5, pkt 2 lit. c Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi                                                

(Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 7348 z późn. zm.2), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Petycję z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie sprzeciwu wobec jakiejkolwiek segregacji 

mieszkańców i uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek o poniesieniu 

kosztów prawnych i finansowych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów 

poszczepiennych, uznaje się  za niezasługującą na uwzględnienie, z przyczyn przedstawionych                    

w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

 

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

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Białobrzegi. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

   Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 

  Marcin Osowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 9190, z 2018 r. poz. 11256 i 12697. 



 
Zał. do uchwały XXVII/209/2021 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

z dnia 26 lutego 2021 r. 

 

Uzasadnienie  

W dniu 11 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Miasta i Gminy Białobrzegi przekazał                                     

do Biura Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, w celu  rozpatrzenia petycję w sprawie sprzeciwu wobec 

jakiejkolwiek segregacji mieszkańców i uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów 

szczepionek o poniesieniu kosztów prawnych i finansowych w przypadku wystąpienia 

niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

Zgodnie z art. 9. ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r., (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) 

petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorzadu terytorialnego jest rozpatrywana przez 

ten organ. W związku z powyższym, zgodnie z kompetencjami, petycja została skierowana                                

do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, celem dokonania analizy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2021 r. dokonała 

analizy przedmiotowej petycji. Po rozpatrzeniu petycji komisja uznała, że przedmiot petycji tj: 

• działania - regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na 

urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty 

mieszkaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców miasta i gminy 

Białobrzegi, 

• uzyskanie pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w przypadku 

jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne                      

i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2d.  

nie leży w zakresie i kompetencjach adresata petycji, tj. Rady Miasta i Gminy Białobrzegi. 

 Wobec powyższego, że Rada Miasta i Gminy Białobrzegi nie jest właściwym organem do 

rozpatrzenia przedmiotowej petycji.  

Mając na względzie stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Rada Miasta i Gminy 

Białobrzegi uznała przedmiotową petycję za niezasługującą na uwzględnienie. 

 

W związku z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Rada Miasta i Gminy 

Białobrzegi zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Białobrzegi do zawiadomienia 

podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


