
 

UCHWAŁA  NR XXVII/210/2021 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. dotyczącej zaprzestania stosowania 

szczepionki na SARS-Cov-2 

 

 

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 5 stycznia 2021 r. dotyczącej zaprzestania stosowania szczepionki na SARS-

Cov-2, 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/210/2021 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

z dnia 26 lutego 2021 r. 

 

Uzasadnienie  

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 z dnia 5 stycznia 2021 r. 

dotyczącej zaprzestania stosowania szczepionki na SARS-Cov-2 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. Komisja po rozpatrzeniu petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. dotyczącej 

potencjalnie niebezpiecznej szczepionki na SARS-Cov-2, w związku z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia                    

11 lipca 2014 r. o petycjach uznała, że żaden przepis prawa nie przypisał Radzie Miasta i Gminy 

Białobrzegi uprawnień w zakresie dopuszczenia do stosowania szczepionek, a tym samym nie może 

z tego tytułu ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani też składać deklaracji o jej ewentualnym 

poniesieniu. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi nie ma również wpływu na dopuszczenie do mediów 

publicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania 

poszczepienne, czy też pokazują „ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii”. Podobnie nie ma 

wpływu na wprowadzone w roku 2020 i 2021 ograniczenia wolności, w tym gospodarcze.  

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

do rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. dotyczącej zaprzestania stosowania szczepionki               

na SARS-Cov-2. Przedmiotowa petycja winna być ona przekazana do organów właściwych, tj. 

Prezydenta RP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 


