
Rodo Gminy Howe Miasm 
00. , 20 NOWE M1ASTO Nowe Miasto, 6 maja 2021 

pow ptonskl. woi. msl~ 
ORG. I 52.7.2020 

Pao 
Adam Matyszewski 
zam. Kostrogaj 15/1 
09-402 Plock 

Odpowiadaj,\c na Pana petycjlt z dnia II grudnia 2020 roku w sprawie dotyc24cej masowych 

szczepieli przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, przesylam Uchwal<; Nr 206iXXlV/2021 Rady 

Gminy Nowe Miasto z dnia 26 kwietnia 202 1 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczifcej 
rowoego traktowaoia w r6iny~h sferach tycia oraz wyegzekwowRnia od Rz1tdu 

RzeczpospoLitej Polskiej gwaraocji odszkodowao w przypadku wyst1Jpienia powikJan 
poszczeplcnoych, w wyniku masowycb szczepieii przeciwko SARS-Co V-2 wraz z 
uzasadnieniem. 
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UCllWALA NR 206IXXN12021 

RAl)Y GMINY NOWE MlASTO 


z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotycutcej rowoego traktowania w r6tnych sferacb iycia 

oraz wyegzekwowania od IU.JJdu R.zeczpospolitej Polskiej gwaraocji odszkodoW30 w przypadku 

wys14picnia powiklac'i poszczepiennycb. w wyniku masowycb szczepien przeciwko SARS-CoV-2 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt IS ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samol'Zl4dzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z pain. zm .)orazart . 9 ust. 2 i art. 13 ust. I ustawyzdnia Illipca 2014 r.o petycjach(Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) uchwala siy. co nastypuje: 

§ 1. Uznaje s i'Y za beuasadn4 petycjy w pn.edmiocie r6wnego traktowania w rOznych sferach Zycia oraz 
wyegzekwowania od Rzijdu Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji odszkodowait w przypadku wyslllpienia 
powik-tao poszczepiennych. VI wyniku masowych szczepien przeciwko SARS-CoV-2. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sitr Prz.ewodnicUlcemu Rady Gminy Nowe Miasto, kt6ry poinformuje 
wnosZIJcego petycj~ 0 sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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Uzasadnienie 

W dniu II grudnia 2020 roku do Rady Gminy Nowe Miasto wptyn/(la petycja zlozona przez 
Pana Adama Matyszewskiego. WnosZ4cy petycje oczekuje, ze Rada Gminy Nowe Miasto podejmie uchwal~ 
o okresionej i postulowanej przez niego Cresci cytowanej poni:iej: 

" Zgodnie Z orrykulem 32 KOTlStyluCji RP wszyscy sq wobec prawa rowni. Wszyscy majq prowo 
do rownego traktowania przez wladze pub/ieme. Nikt nie moie bye dyskryminowany w iyciu (XJ/itycznym, spo
iecznym 'ub gospodarczym zjakiejkolwiek przyczyny. W zwiqzku z powytszym xa niedopuszczalne uwaiamy ja
kiekolwiek dzialania wladz mifdzynarodowych, krajowych ezy lokalnych wykJuczajqce spolecznie mjeszkancow 
gmtn)' Nowe MiasJo z powod6w rasowych, religijllYCh. medycznych czy sanitarnych. Dzialania rozumiemy jako 
regulacje prowne. a Jakie wywieranie media/ne} ezy spa/eezne} presji na urz'idnikOw czy fimkcjonariuszy, przed
sif!biorcow, lokalne spolecznosci czy wspalnoty wyznaniowe zachf!cajqce do jakiejlcolwiek formy segregacji 
mieszkancow gminy Nowe Mias/o. 

Jednoczesnie przed rozpocz'iciem zapowiadanych przez Rzqd RP masowych sZCzepie!1 przeciw/w w;rusowi 
SARS-CoV-2. planowanych od 2021 r. . laaryeh eksperymentalnymi biorcami majq bye lakie mieszkancy gminy 
Nowe Miasto. uznajemy za zasadne i nieodzowne. by Rzqd RP uzyslca/ pisemne gwarancje ze strony produeen16w 
szczepionelc, ie w przypadku jaldchkolwiek powikJaii gOlowi sq oni przyjqc i poniesc wsze/kie koszta prawne ifi
"an50we wys fqpienia niepotqdanych odczynow poszczepiennych. Stanowisko fO uzasadniamy artykulem 39 !VJn
styJucji RP zabraniajqcej poddawania obywaleli eksperymenlom naukowym. w tym medycznym. bet dobrowolnie 
wyratonej zgody. " 

Zgodnie art. 2 ust. 3 ustawy z. dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Oz. U. z 20 t8 r. pOz. 870) przedrniotem pety
ej i moze bye i4danie. w szczeg61nosci zmiany przepis6w prawa, podj~cia rozstrzygnil(cia lub innego dzialania 
w sprawie dotycZ4cej podmiotu wnoSUJcego petycj~ , tycia 2biorowego lub wartoSti wymagaj~cyeh szczeg61nej 
ochrony w iroil( dobra wsp6lnego, mieszcUJcych sicr w zakresie zadan i kompetencji adresata petycji. 

Zgodnie z art. 18 b ust . l ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samof"Z4ldzie g.minllym (Dz. U. z 2020 r. 
poz.. 713 z pot n.zm. ) ni niejsza petyeja zosta'a przekazana Komisji Skarg. Wniosk6w i Petycj i celem jej ro:cpa
lrzenia oraz przedstawienia Radzie Gminy Nowe MiaslO opinii w sprawie, kt6rej dotyczy. 

W opinii Komisji Skarg, Wn iosk6w i Petyeji brak jest podslawy prawnej , W oparciu 0 kt6~ 

Rada Gminy Nowe Miasto mogJaby podj~t uchwal~ zgod n'l z tc)daniem autora petycj i, w zwi'lZku 
z powyiszym uznaje s icr j'l za bezzasado4. 

Uchwaty Rady Gminy podejmowane S<} w sprawach nalez.,cyeh do kompetencji organu stanowiqcego gminy, 
okrestonych w art. IS ustawy 0 samot'L.lJdzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 7 13 z pain. zrn.) oraz w przepisaeh 
innyeo USlaW. 

Przedmiotowa uchwata wnu z uzasadnieniem stanowi zawiadomi enie 0 sposobie zalatwienia petycji zgodnie 
z art . 13 us!. I ustawy z doia II lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) i zostaoie dor~zona pod
miolowi wnosz<}cemu petycjer. 
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