
UCHWAŁA NR XXV/163/2021 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji „Stop segregacji sanitarnej” 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870), Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 27 sierpnia 2021 r. petycja "Stop segregacji sanitarnej" 
wzywająca Radę Powiatu w Siedlcach do podjęcia uchwały o treści wskazanej w petycji tj. w zakresie 
wolności wyboru i pełnej swobody dotyczącej kwestii przyjmowania preparatu nazywanego 
(szczepionką przeciwko SARS CoV2), równego traktowania wszystkich ludzi i zaniechania 
dyskryminacji z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych  oraz uzyskania 
gwarancji od producentów szczepionki na COVID-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań 
gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych 
odczynów poszczepiennych, nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach 

i zobowiązuje się go do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/163/2021 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 29 października 2021 r. 

UZASADNIENIE 

W dniu 27 sierpnia 2021 r. wpłynęła petycja "Stop segregacji sanitarnej" wniesiona przez 
Zjednoczenie Konserwatywno-Narodowe Środowisk Patriotycznych Okręgu Siedlecko-
Ostrołęckiego z siedzibą w Siedlcach, skierowana do Przewodniczącego Rady Powiatu 
w Siedlcach i wzywająca Radę Powiatu w Siedlcach do podjęcia uchwały o treści wskazanej 
w petycji tj. w zakresie wolności wyboru i pełnej swobody dotyczącej kwestii przyjmowania 
preparatu nazywanego (szczepionką przeciwko SARS CoV2), równego traktowania wszystkich 
ludzi i zaniechania dyskryminacji z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych  
oraz uzyskania gwarancji od producentów szczepionki na COVID-19, że w przypadku 
jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe 
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach przekazał petycję Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 20 października 2021 r. po analizie przedmiotowej petycji 
stwierdziła, iż petycja odpowiada wymogom formalnym określonym w art. 4 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) dalej zwaną uop, jednocześnie 
Komisja wniosła o jej nieuwzględnienie z powodów wskazanych poniżej.  

Po pierwsze brak jest podstawy prawnej do podjęcia przez Radę Powiatu w Siedlcach uchwały 
o treści wskazanej w petycji. Co prawda § 4 ust. 1 Statutu Powiatu Siedleckiego będącego 
załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2021 r. poz. 3916) stanowi, że Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje 
stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych, niemniej 
jednak podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie nie jest realizacją kompetencji stanowiących 
ani kontrolnych.  

Przedmiotem petycji nie może być żądanie podjęcia uchwały a jedynie jak stanowi art. 2  
ust. 3 uop, przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności, zmiany przepisów prawa, 
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, 
życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, 
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.  

W niniejszej sytuacji żądanie podjęcia przez Radę Powiatu w Siedlcach uchwały intencyjnej, 
podczas gdy nie ma żadnych przepisów prawnych wskazujących na nierówne traktowanie osób 
niezaszczepionych czy przymus poddawania się szczepieniom przeciwko SARS CoV2, jest 
niezasadne i nie mieści się w zakresie zadań powiatu. Powiat jako jednostka samorządu 
terytorialnego nie ma wpływu na wykonywanie zadań mu wyraźnie nieprzypisanych, a przedmiot 
petycji odnosi się do sfery działania rządu, a nie powiatu.  Do zadań rady powiatu nie należy 
prowadzenie negocjacji z producentami szczepionek przeciwko COVID-19, ani wymaganie od 
rządu RP uzyskania gwarancji od producentów szczepionek o ponoszeniu przez nich 
odpowiedzialności na zasadach wskazanych powyżej. Takie działania są prowadzone na szczeblu 
międzynarodowym pomiędzy właściwymi organami Unii Europejskiej, rządu RP czy 
producentami szczepionek. Podejmowanie więc przez radę powiatu stanowiska w formie uchwały 
w zakresie żądania od rządu RP uzyskania gwarancji od producentów szczepionek przeciwko 
COVID-19, o przejęciu przez nich pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej za powikłania 
związane z zastosowaniem tej szczepionki jest pozbawione podstawy prawnej, a rada powiatu musi 
działać w granicach upoważnienia ustawowego. Występowanie do rządu RP o uzyskanie tego typu 
gwarancji nie wpisuje się w uprawnienia stanowiące i kontrolne Rady Powiatu w Siedlcach. Rada 
powiatu nie może również zobowiązać rządu RP do przedstawienia wszelkich szczegółowych 
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informacji dotyczących preparatu zwanego szczepionką oraz do udzielania informacji dotyczących 
powikłań jakich doznają zaszczepieni w/w preparatem. 

Powiat Siedlecki jako jednostka samorządu terytorialnego zapewnia równe traktowanie 
wszystkich ludzi i przeciwdziała dyskryminacji ludzi z jakiegokolwiek powodu. W działaniu 
Powiatu Siedleckiego zarówno w zakresie realizacji zadań własnych, zadań zleconych, czy też 
w stosunkach pracowniczych nie  sposób znaleźć przykładów nierównego traktowania 
i dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Obowiązek równego traktowania i 
niedyskryminowania bez względu na jakąkolwiek przyczynę wynika wprost z Konstytucji RP, 
prawa międzynarodowego, ustaw szczególnych, a także naczelnych zasadach dotyczących 
funkcjonowania szeroko pojętej administracji publicznej. 

Wobec powyższego nie jest celowe ani konieczne podejmowanie uchwały w formie stanowiska 
o treści wskazanej w petycji dlatego Rada Powiatu w Siedlcach w pełni popiera stanowisko 
przedstawione przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie przedmiotowej petycji i uznaje 
petycję za niezasługującą na uwzględnienie. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
  

Marek  Gorzała 
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