
Projekt 

Uchwała Nr …………… 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia ……………. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (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) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję z dnia 10 grudnia 2020 r. (data wpływu: 11 grudnia  

2020 r.) złożoną w interesie publicznym, dotyczącą podjęcia uchwały w zakresie równego 

traktowania mieszkańców przez władze publiczne i pisemnych gwarancji ze strony 

producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do zawiadomienia 

podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie 

W dniu 11 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynęła petycja 

złożona w interesie publicznym. Petycja dotyczy podjęcia uchwały, poprzez którą Rada 

Gminy Mińsk Mazowiecki: 

- uznaje za niedopuszczalne jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy 

lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki z powodów 

rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych (powyższe działania rozumiane są przez 

podmiot wnoszący petycję jako 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 Mińsk Mazowiecki), 

- uznaje za zasadne i nieodzowne uzyskanie przez Rząd RP 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 (podmiot wnoszący petycję uzasadnia to art. 39 Konstytucji RP 

zabraniającym poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez 

dobrowolnie wyrażonej zgody). 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu 

w dniu 8 lutego 2021 r. przeanalizowała petycję i stwierdziła:  

- brak realnych przesłanek uzasadniających podjęcie uchwały w zakresie wykluczenia 

społecznego mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki z powodów rasowych, religijnych, 

medycznych czy sanitarnych, 

- w związku z dobrowolnością szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nie stwierdzono 

konieczności uznania za zasadne i nieodzowne uzyskiwanie dodatkowych pisemnych 

gwarancji ze strony producentów szczepionek, poza tymi które są konieczne i niezbędne do 

dopuszczenia szczepionek do użytku. Wszystkie trzy szczepionki, które są obecnie dostępne 

na rynku krajowym i europejskim, zostały najpierw pozytywnie zaopiniowane przez 

Europejską Agencję  Leków (EMA),  a następnie dopuszczone do obrotu przez Komisję 

Europejską, która prowadziła konsultacje w tej sprawie z państwami członkowskimi.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie zajęła stanowisko rekomendujące 

Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki uznanie petycji za bezzasadną. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 


