
PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXVIII/169/2021 

RADY GMINY BĄDKOWO 

 z dnia 23 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnych 

gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 w razie 

wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.
1
) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) Rada Gminy Bądkowo uchwała, co 

następuje: 

§1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 11.12.2020r. przez Pana A.R petycja w interesie 

publicznym w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów 

szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni 

przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów 

poszczepiennych nie zasługuje na uwzględnienie. 

§2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi 

wnoszącego. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Dz. U. z 2020r., 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXVIII/169/2021 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 23 czerwca 2021 roku 

W dniu 11.12.2020r. do kancelarii Urzędu Gminy w Bądkowie, elektronicznie na 

adres e-mail tut. urzędu: sekretariat.badkowo@wp.pl wpłynęła do Rady Gminy Bądkowo 

petycja od Pana A.R dotycząca przyjęcia uchwały w sprawie uzyskania przez Rząd RP 

pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, że  

w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne 

i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

W myśl  art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo pismem z dnia 

15.12.2020r, znak sprawy PRG.0004.24.2020, zgodnie z przysługującymi kompetencjami 

przekazała w/w petycję do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Bądkowo celem 

rozpatrzenia. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bądkowo na swoim posiedzeniu  

w dniu 6.04. 2021 roku zapoznała się z w/w petycją i stwierdziła że, nie podziela postulatów 

wnoszonych przez adresata petycji i tym samym uznaje, że przedmiotowa petycja nie 

zasługuje na uwzględnienie.  

W opinii komisji przyjęcie uchwały w brzmieniu wyrażonym w petycji wykracza poza 

kompetencje Rady Gminy. Odpowiedzialność producentów szczepionek przeciwko SARS-

CoV-2 uregulowana jest w umowach handlowych z rządem podpisującym umowy na zakup 

tych szczepionek. 

Komisja podkreśla również, że szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 mają charakter 

dobrowolny. 

W świetle przedstawionych wyjaśnień i opinii Komisja przygotowała projekt uchwały 

Rady Gminy Bądkowo i wnosi o przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w zaproponowanym 

kształcie. 

Rada Gminy Bądkowo podziela argumenty Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  

w związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.  
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