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UCHWALA NR Z06IXXIV120Z1 
RAllY GMlNY NOWE MIASTO 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji doty~cej r6wncgo traktow30ia w rozoycb srerach iyeia 

oraz wyegzekwowania od Ruldll Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji odszkodowao w przypadku 

wyslJIpienia powikta6 poszczepiennycb, w wyoiku masowycb szczepieo przeciwko SARS-CoV·2 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnta 8 marca 1990 r. 0 samor'Uldzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z pOw. zm.) oraz art . 9 ust. 2 i art . l3 us!. 1 ustawy z doia It lipca 20 14 r. 0 petycjach (Oz. U. z 2018 r. 
poz. 870) uehwala siy, co oasl~puje: 

§ 1. Uznaje siy za bezzasadn'l petycj~ w przedmiocie rownego traktowania w r6:tnych sferach tycia oraz 
wyegzekwowania od ~du Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji odszkodowan w przypadku wysl~pienia 

powiktao poszczepiennych, w wyn iku masowych szczepien przeciwko SARS-CoV-2. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza Sly PrzewodnicZ/lcemu Rady Gminy Nowe Miasto, klory poinfonnuje 
wnosZ/lcego petycjy 0 sposohie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dnie01 podjl(cia. 



I 

Uzasadnieoie 

W dniu II grudnia 2020 roku do Rady Gminy Nowe Miaslo wplyn¥"la petycja ztoiona przez 
Pana Adama Matysz.ewsk.iego. WnosZ4cy petycje oczekuje, i.e Rada Gminy Nowe Miasto podejmie uchwafft 
o ok.rcllonej i postulowanej przez niego tresci cytowanej ponizej: 

"Zgodnie z artykulem 32 Konstytucji RP wszyscy sq wobec prawa Town;. Wszyscy majq prawo 
do rownego trak/owania przez wladze publiczne. Nikt nie moie bye dyslayminowany w Zyciu politycznym, spa· 
leemym lub gospodarczym zjakiejkolwiek przyczyny. W zwiqzku z powytszym za niedopuszczalne uwazamy ja· 
kielrolwiek dzialania w/adz mi~dzynarodowych, /crajowych czy lolwlnych wykluczajqce spolecznie mieszkancow 
gminy Nowe Miasta z powod6w rasowych, religijnych. medycznych czy sani/amych Otialania rozumiemy jako 
regulacje prawne, Q lakie wywieranie medialne) czyspo/eczne) pres)i no urzfdnikOw c2)Ifunkcjonariuszy, przed. 
sifbiorCQw, lokalne spolecznosci czy wsp6lnoty wyznaniowe zachllcajqce do jakiejko/wiek jormy segregac)i 
mieszkaflcow gminy Nowe Mias/o. 

lednoczesnie przed rozPoczfciem zapowiadanych przez R2qd RP masowych szczepien przeciwlw wirusowi 
SARS·CoV·2, planowanych ad 2021 r., ktorych elcsperymenlainymi biorcami majq bye lakie mieszkancy gminy 
Nowe Mias/o, uznajemy zo zasodne i nieodzowne, by Rzqd RP uzyskal pisemne gwarancje ze strony producenlow 

Isz.czepi(mek" ie w przypadkujakichlwlwiekpowiklail g%Wi sq ani przyjql; i ponieic wszelkie /rostta prawne ifi· 
nansowe wysrqpienia niepozqdanych odczynow poszczepiennych. Stanowisko 10 uzasadniamyarrykulem 39 KOI/· 
stylucji RP zabraniajqcej poddawania obywa/eli eksperymenlOm naulcowym, W fym medycznym, bez dobrowolnie 
wyratone) zgody " 

Zgodnie art. 2 us!. 3 ustawy z dnia 11 li pca 20 14 r. 0 petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przedmiorem pety. 
cj i moze bye i4danie, w szczeg6lno~ci wliany przepis6w prawa, podj 'rcia rozsrrzyg.ni~ia lub innego dziatania 
w sprawie dotycZIJcej podmiolu wnosl.1cego petycj'r. Zycia zbiorowego lub wartosci wymagajllcych szczeg61nej 
ochrony w imiy do bra wsp6lnego, mieszcUjcych siy w zakresie zadan i kompetencji adresata petycji. 

Zgodnie z art. 1 8 b ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 c. 0 samorl4dzie gminnym (Oz. U. z 2020 f . 

poz. 713 z poin.zm.) niniejsza petycja zostala przekazana Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycj i celem jej rozpa
tnenia oraz prledstawienia Radzie Gminy Nowe Miasto opin ii w sprawie, kt6rej dotyczy. 

W opinii Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycj i brak jest podstawy prawnej, W oparciu 0 kror<f 
Rada Gminy Nowe Miasto moglaby podj~c uchwaly zgodol} z ~dan icm aulora petycji, w zwi&Zku 
z powyiszym uznaje si~ jl} za bezzasad n~ . 

Uchwaly Rady Gminy podejmowane S<l W sprawach nale~cych do kompetencji organu stanowillcego gm iny, 
okreslonych w art. (8 ustawy 0 SamOf'llldzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz.. 713 z p6in. zm.) oraz w pnepisach 
' im,y(;h ustaw. 

prz.edmiotowa uchwa!a wraz Z uZ8Sadoieniem stanowi zawiadomienie 0 sposobie zatatwienia petycji zgodnie 
z art . 13 ust. 1 ustawy z doia II lipea 2014 f. 0 petycjach (Oz. U. z 20 18 r. poz. 870) i zostanie do~zona pod. 
m iotowi wnosUjcemu petycjy. 

y 


