
UCHWAŁA NR XVI/495/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie pozostawienia petycji P.S. bez rozpatrzenia 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję P.S. złożoną w dniu 14 grudnia 2020 r. do Rady Miejskiej 
w Elblągu z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Elblągu, zobowiązując go do 
przekazania Wnoszącemu petycję niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu 

 
 

Antoni Czyżyk 
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Załącznik do uchwały Nr XVI/495/2021 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 18 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 14 grudnia 2020 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Rady Miejskiej w Elblągu 
wpłynęła petycja P.S., dotycząca wezwania Rady Miejskiej w Elblągu do rozpatrzenia i przyjęcia uchwały 
o treści: „Zgodnie z art. 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym 
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy 
jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych, czy lokalnych wykluczające społecznie 
mieszkańców miasta Elbląg z powodów rasowych, religijnych, medycznych, czy sanitarnych. Przez działania 
rozumiemy regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy 
funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcające do 
jakichkolwiek formy segregacji mieszkańców miasta Elbląg. Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych 
przez rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2, 
planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być mieszkańcy miasta Elbląg, uznajemy 
za zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że 
w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe 
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji 
RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie 
wyrażonej zgody.” 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, 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. Art. 2 ust. 1 wyżej 
wymienionej ustawy stanowi, że petycja może być złożona do organu władzy publicznej, a także do organizacji 
lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji 
publicznej. 

Przytoczony wcześniej przepis art. 2 ust. 3 ustawy określa zakres przedmiotowy petycji wskazując cele, 
których osiągnięciu służyć ma jej wniesienie, jak i prawne formy działania, których zastosowania można 
w takim wystąpieniu zażądać. Przedmiotem petycji mogą być wszelkie sprawy, których załatwienie jest istotne 
dla interesu indywidualnego, zbiorowego lub publicznego. Zgodnie z ww. zapisem ustawy należy przyjąć, że 
petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego, 
co do treści i formy prawnej, działania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata. Podmiot 
wnoszący petycję musi w niej wskazać zarówno cel, jaki organ powinien osiągnąć w swojej działalności, jak 
i prawną formę działania, która powinna prowadzić do realizacji zawartego w petycji postulatu. 

W zawartym w petycji żądaniu podjęcia przez Radę Miejską w Elblągu uchwały o wyżej wymienionej treści, 
z uwagi na sformułowania o wysokim stopniu ogólności, nie można doszukać się przedmiotu petycji oraz celu, 
jaki zostanie osiągnięty w wyniku jej podjęcia. 

W związku z powyższym, w dniu 13 stycznia 2021 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, na 
podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wezwał 
Wnoszącego petycję P.S. do uzupełnienia treści wniesionej petycji poprzez wskazanie konkretnych kwestii, 
z których miałoby wynikać wykluczenie społeczne mieszkańców Elbląga na tle rasowym, religijnym, 
medycznym czy sanitarnym oraz wskazanie celu, jaki zostanie osiągnięty w wyniku podjęcia przez organ 
stanowiący uchwały o przedmiotowej treści, jak również celu, jaki zostanie osiągnięty w wyniku podjęcia przez 
organ stanowiący uchwały w kwestii żądania uznania przez Radę za zasadne i nieodzowne uzyskanie przez 
rząd RP gwarancji od producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć 
i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 
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Z uwagi na fakt, że w ustawowym terminie P.S. nie uzupełnił treści petycji na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, należało rozstrzygnąć jak w uchwale. 

  

   
Przewodniczacy Komisji 
skarg, wniosków i petycji 

 
 

Marek Osik 
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