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Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 29 stycznia 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18 bust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Baboszewo, 

uchwala co nast~puje: 

§1 

l.Rada Gminy Baboszewo nieuwzgl~dnienia petycji z dnia 23.12.2020 r., kt6ra wplyn~la 

do tutejszego Urz~du Gminy w dniu 28.12.2020 r. w sprawie podj~cia uchwaly w sprawie 

szczepien przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

2. Podstawy decyzji Rady Gminy zawarte w uzasadnieniu do uchwaly. 

§2 

Zobowiqzuje si~ Przewodniczqcego Rady Gminy Baboszewo do przekazania uchwaly 

wnioskodawcy. 

§3 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 

D CZACY ADY 

/!Ad! 



Uzasadnienie do 

Uchwaly Nr XXV.169.2021 

Rady Grniny Baboszewo 

z dnia 29 stycznia 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

W dniu 28.12.2020 r. do Urz~du Gminy Baboszewo wplyn~la petycja z dnia 

23.12.2020 r. w sprawie podj~cia uchwaly w sprawie szczepien przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2. 

W swoim pismie Wnoszqcy wzywa Rad~ Gminy Baboszewo do podj~cia uchwaly 

o tresci podanej w petycji, w kt6rej m.in. wskazuje niedopuszczalne dzialania wladz 

mi~dzynarodowych. krajowych oraz lokalnych wykluczajqcych spolecznie mieszkanc6w 

z powod6w rasowych, religijnych, medycznych, sanitarnych. Ponadto w petycji zawarte 

Sq zapisy 0 pisemnych gwarancjach producent6w szczepionek. ze w przypadku 

jakichkolwiek powiklaniach b~dq gotowi poniesc wszelkie koszty prawne i finansowe 

wystqpienia niepozqdanych odczyn6w poszczepiennych. 

W mysl art. 18 bust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713) w celu rozpatrywania wniosk6w i petycji przez Rad~ Gminy powoluje 

si~ Komisj~ Skarg, Wniosk6w i Petycji. Majqc na uwadze powyzsze regulacje prawne 

Przewodniczqcy Rady skierowal petycj~ do zaopiniowania przez Komisje Skarg, 

Wniosk6w i Petycji celem zaj~cia stanowiska i wyrazenia opinii w przedmiocie petycji. 

Podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji w dniu 13.01.2021 r. 

z udzialem W6jta Gminy Baboszewo, Przewodniczqcego Rady Gminy Baboszewo oraz 

Mecenasa, kt6ry obsluguje Urzqd Gminy Baboszewo om6wiono przedmiotowq petycj~, 

uzgodniono, ze podj~cie uchwaly przez Rad~ Gminy nie jest wiqzqce. Wskazac przy tym 

nalezy w swietle obecnie obowiqzujqcych przepis6w prawa nie rna uprawnien w zakresie 

regulowania procesu szczepienia spoleczenstwa przeciwko SARS-CoV-2 . Jednoczesnie 

nie jest organem biorqcym udzial w ich dystrybuowaniu, w tym przed wszystkim umowy 

dotyczqcej jej dostarczania. 

Czlonkowie Komisji jednoglosnie zdecydowali 0 nieuwzgl~dnieniu petycji oraz 0 nie 

podejmowaniu uchwaly w sprawie szczepien przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 



Projekt uchwaty zostat przekazany Radzie Gminy Baboszewo do rozpatrzenia na 

posiedzeniu Komisji Statych Rady Gminy Baboszewo w dniu 26.01.2021 r. podczas 

kt6rego Rada Gminy Baboszewo podtrzymata stanowisko Komisji Skarg, Wniosk6w 

i Petycji. 

W zwiqzku z powyzszym zasadne jest podjE:cie uchwaty. 


