
UCHWAŁA NR XXX/354/2020 
RADY GMINY NOWY TARG 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie: przekazania wielokrotnej petycji 

Na podstawie art.18 ust.1pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przekazuje się Ministrowi Zdrowia jako podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji wielokrotnej z dnia 
30 grudnia 2021 r. w sprawie narodowego programu szczepień oraz dyskryminacji społecznej w tym 
zakresie. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr Wiesław Parzygnat 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/354/2020 

Rady Gminy Nowy Targ 

z dnia 31 marca 2022 r. 

O P I N I A 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowy Targ z dnia 10.03.2022r w sprawie: petycji 

wielokrotnej p. Krzysztof Bachleda oraz kpt. Jerzy Widejko przedstawiciele Stowarzyszenia „Zjednoczenie 
Wszechpolskie” ul. Malczewskiego 2D/40 33-300 Nowy Sącz - sygn. akt. SO.152.6.2021. 

Do Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Targ wpłynęła petycja od przedstawicieli Stowarzyszenia 
„Zjednoczenie Wszechpolskie” ul. Malczewskiego 2D/40 33-300 Nowy Sącz sygn. akt SO.152.6.2021, 
w sprawie Narodowego Programu Szczepień oraz dyskryminacji społecznej w tym zakresie, który przekazał 
ją do Komisji celem dokonania analizy i przygotowania stanowiska w tej sprawie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu: 10.03.2022 r. zapoznała się z treścią 
w/w petycji, dokumentacją dołączoną do tej petycji oraz aktami prawnymi w tej sprawie. 

Analiza w/w dokumentów przeprowadzona przez Komisję doprowadziła do tego, iż członkowie Komisji 
jednogłośnie uznali, że Rada Gminy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia tej petycji i należy te petycje 
przesłać według właściwości Ministrowi Zdrowia. 

Uzasadnienie: 

Komisja wnikliwie przeanalizowała petycję przedstawicieli Stowarzyszenia „Zjednoczenie Wszechpolskie” 
ul. Malczewskiego 2D/40 33-300 Nowy Sącz. Analizując petycję w/w stowarzyszenia i wszelkie aspekty 
prawne z nią związane, Komisja nie stwierdziła aby na terenie Gminy Nowy Targ występowały naruszenia 
wskazane w petycjach. 

Po przeanalizowaniu aspektów prawnych oraz obowiązujących przepisów prawa Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji doszła do wniosku, iż szczepienie ludności jest zadaniem Rządowym i Rząd realizuje Narodowy 
Program Szczepień. Jest ono realizowane przez Ministerstwo Zdrowia w trybie przepisów epidemiologicznych. 
Gmina wykonuje polecenia administracji rządowejw tym zakresie. Jest powszechnie wiadomo, że szczepienia 
są dobrowolne, trzeba się na nie zarejestrować tym samym wyrażając zgodę na to szczepienie. Ponadto istnieje 
forma rekompensaty Państwa Polskiego za wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Komisja 
nie stwierdziła faktu aby na terenie Gminy Nowy Targ występowały przypadki podziału mieszkańców na 
kategorie lepszą(zaszczepieni) i gorszą(niezaszczepieni). Nie stwierdzono też faktu aby władze gminy 
w podległych jednostkach ograniczały pracownikom przysługujące im prawa, szczepienia nie wpływają ich 
stosunek pracy. Nie stwierdzono też aby utrudnione było korzystanie z podległych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowy Targ. 

W kwestiach działań dyskryminujących mieszkańców ze względu na presję medialną, polityczną i społeczną 
w kontekście Narodowego Programu Szczepień jest to poza właściwością Rady Gminy. Z uwagi na powyższe 
władnym do rozpatrzenia tej petycji jest Minister Zdrowia. 

W związku z art. 6 ust. 1 Ustawy o petycjach, petycję tą należy przesłać zgodnie z właściwością do Ministerstwa 
Zdrowia. 

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała jak w sentencji. 

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 

1. Waniczek Krzysztof 

2. Ścisłowicz Wojciech 

3. Chmielak Teofil 

4. Łapczyński Marek 

5. Haberny Jan 

6. Zubek Stanisław 
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7. Lorenc Józef 

         

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr Wiesław Parzygnat 
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