UCHWAŁA NR XXIII/163/21
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie nie uwzględnienia petycji Piotra Sterkowskiego w przedmiocie wezwania Rady Miejskiej
w Kobylinie do podjęcia uchwały o równym traktowaniu i poddawaniu eksperymentalnym szczepieniu na
chorobę COVID-19 mieszkańców Gminy Kobylin, jako działań niezgodnych z zapisami Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870),
Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kobylinie
w sprawie rozpatrzenia petycji Piotra Sterkowskiego w przedmiocie wezwania Rady Miejskiej w Kobylinie do
podjęcia uchwały o równym traktowaniu i poddawaniu eksperymentalnym szczepieniu na chorobę COVID-19
mieszkańców Gminy Kobylin, jako działań niezgodnych z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rada
Miejska w Kobylinie postanawia petycji nie uwzględnić.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Chlebowski
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Uzasadnienie
Do Przewodniczącego Rady Miejskiej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniu 15 grudnia 2020 r.
wpłynęła petycja skierowana przez Piotr Sterkowskiego, ul. Kłodzka 25, 04 – 913 Warszawa. Przedmiotem petycji
był wniosek o podjęcie przez Radę Miejską w Kobylinie uchwały o równym traktowaniu i poddawaniu
eksperymentalnym szczepieniu na chorobę COVID-19 mieszkańców Gminy Kobylin, jako działań niezgodnych
z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje między innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w
tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez
ten organ. W związku z powyższym petycja Piotra Sterkowskiego została przed poddaniem jej rozpatrzeniu na sesji
Rady Miejskiej w Kobylinie, skierowana na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja na swoim
posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2021 r. po zapoznaniu się z treścią petycji, zajęła stanowisko o jej negatywnym
zaopiniowaniu, rekomendując nie uwzględnienie tej petycji. W uzasadnieniu powyższego stanowiska Komisja
wskazała, że wnoszący tę petycję w jej uzasadnieniu poruszył sprawę łamania postanowień Konstytucji RP
twierdząc iż „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny”. W związku z powyższym za niedopuszczalne uznał „jakiekolwiek działania władz
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Kobylin z powodów
rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych”. W ocenie Komisji twierdzenie to jest twierdzeniem
nieuzasadnionym. Ponadto sprawa szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, będąca merytoryczną istotą
petycji, pozostaje poza formalnymi kompetencjami Rady Miejskiej w Kobylinie w zakresie oddziaływania na
decyzje podejmowane w tym przedmiocie przez Radę Ministrów. Mimo przedstawionych obaw autora petycji,
szczepienia nie są obowiązkowe i obywatele poddają się nim dobrowolnie rejestrując się w wyznaczonych
punktach szczepień. Natomiast przeciwwskazania do ich stosowania są określone zarówno w dotyczących
programu szczepień wytycznych skierowanych do służby zdrowia, jak i w załączonych do szczepionek ulotkach
informacyjnych, jak to ma miejsce w przypadku wszystkich innych dopuszczonych do użytku leków.
Dopuszczenie do użytku szczepionki przez Światową Organizację Zdrowia stanowi podstawę do jej stosowania,
natomiast za dystrybucję szczepionki odpowiedzialne jest Ministerstwo Zdrowia, które powinno również posiadać
gwarancję jej producenta. W ocenie Komisji społeczność Gminy Kobylin, tak jak pozostała część społeczeństwa
Polski, nie będzie poddawana jakimkolwiek eksperymentom związanym ze szczepieniami przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2, a naruszenie przepisów Konstytucji RP nie będzie miało miejsca. Rozpatrując przedmiotową petycję
Rada Miejska w Kobylinie uznała powyższe stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Kobylinie za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji postanowiła o nieuwzględnieniu tychże petycji.
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