
 

Uchwała NR XXVII/385/2021 

                Rady Miasta Mława 

              z dnia 18 maja 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciw COVID-19 

 

 

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.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia                  

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta Mława uchwala,                     

co następuje:  

 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 6 kwietnia 2021 r., uzupełnionej w dniu 16 kwietnia                  

2021 r. dotyczącej podjęcia czynności wskazanej w petycji, uznaje się petycję za bezzasadną.  

 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta, zobowiązując go do 

poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miasta 

           Lech Prejs 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do 

                                         Uchwały NR XXVII/385/2021 

                                       Rady Miasta Mława 

                                           z dnia 18 maja 2021 r. 

 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 6 kwietnia 2021 r.,. uzupełniona w dniu 16 kwietnia 2021 r  wpłynęła do Rady 

Miasta Mława petycja dotycząca podjęcia przez Radę Miasta czynności wskazanej w petycji. 

 

Celem Petycji jest troska o dobro wspólnoty, o zdrowie i edukację społeczeństwa, 

wspólnot, społeczności lokalnej. Petycja porusza bardzo ważne zagadnienie, jakim jest 

stosowanie preparatów, które są obecnie w fazie badań. Dla „szczepionki” Pfizer BioNTech 

badania podstawowe skończą się  3 sierpnia 2021 r., a końcowe badania planowane są  na                

31 stycznia 2023 r. Termin zakończenia badań dla szczepionki Astra Zeneca przypada 

dopiero w kwietniu 2024 r. 

 

Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po analizie w/w 

petycji należało na podstawie art. 91 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, uznać ją za 

bezzasadną.   

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) do zakresu 

działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone 

ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do 

zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 u.s.g.). Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest 

rada gminy (art. 15 ust. 1 u.s.g.). Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające                       

w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. 1 u.s.g.).                      

Podkreśla się, że rada gminy może wypowiadać się tylko w zakresie powierzonych jej zadań. 

Dotyczy to także sytuacji, gdy stanowisko rady jest niewiążące i stanowi np. apel.   

Stanowisko rady może dotyczyć tylko kwestii, które pozostają w zakresie działania gminy. 

Mając powyższe na względzie rozpowszechnianie informacji dotyczących skutków 

szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV 2 nie należy do Rady Gminy. W zakresie 

skutków szczepienia mogą wypowiadać się podmioty, czy też osoby które posiadają 

odpowiednią do tego wiedzę i które dokonały lub dysponują odpowiednimi badaniami,                   

czy analizami. Ważnym aspektem oceny bezpieczeństwa szczepionek są opinie, stanowiska, 

zalecenia i oceny badań naukowych przygotowywane przez grupy doradcze ds. szczepień, 

towarzystwa naukowe, instytucje publiczne, niezależne organizacje pozarządowe.                  

Nadmienić należy, iż stanowiska co do skutków szczepionek przeciwko SARS-COV 2                        

są podzielone. Natomiast każdy mieszkaniec ma prawo z takimi stanowiskami zapoznać                    

się i podjąć decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia szczepionki.  



Ponadto należy zauważyć, iż przepis art. 39 Konstytucji  stwierdza, iż nikt nie może być 

poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. 

Konstytucja normuje zasadę, iż  każde działanie, które będzie można zakwalifikować jako 

eksperyment jest zabronione, jeżeli sam zainteresowany nie wyrazi zgody. Konstytucja 

szeroko ujmuje zakres podmiotowy wolności gwarantowanej w art. 39 i uznaje ją za wolność 

człowiek. 

Mając powyższe na względzie należało uznać petycję za bezzasadną. 

 

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o petycjach sposób 

załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

 

 

 


