
Załącznik Nr  21  do Protokołu Nr XXXVI/2022 

Sesji Rady Gminy Lichnowy 

 Z dnia 31.05.2022 r.  

 

 

Uchwała Nr XXXVI/285/2022 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 31 maja 2022 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji radnego Rady Miejskiej w Giżycku  

 

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

( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz art. 9 ust.2, art.2 ust.1, ust.2 pkt 1, ust.3 oraz art.13 ust.1 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.870) Rada Gminy Lichnowy uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

Nie uwzględnia się petycji złożonej przez Radnego Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie przyjęcia apelu 

o niepodejmowanie działań  wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, 

religijnych, medycznych czy sanitarnych, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 

do uchwały. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Lichnowy do zawiadomienia wnioskodawcy o sposobie 

rozpatrzenia petycji. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku radnego Rady Miejskiej w Giżycku 

 

 W dniu 17 maja 2022 r. na adres mailowy Urzędu Gminy Lichnowy wpłynął wniosek z dnia 

17.05.2022 r. radnego Rady Miejskiej w Giżycku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o 

niepodejmowanie działań  wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, 

religijnych, medycznych czy sanitarnych skierowany do Przewodniczącej rady Gminy Lichnowy. Do 

złożonego wniosku dołączony został projekt uchwały w przedmiotowej sprawie  oraz podjęta już przez 

Radę Gminy Pozedrze Uchwała Nr XX/132/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu o 

treści zaproponowanej przez wnioskodawcę.  

 W apelu rady gminy, skierowanym do Prezesa Rady Ministrów i Marszałków Sejmu i Senatu , 

stanowiącym załącznik do przesłanego przez wnioskodawcę projektu uchwały wskazano m.in.:, że; 

 „ kwestia szczepień przeciwko COVID-19 wywołuje coraz bardziej ożywioną dyskusję, a w przestrzeni 

publicznej podnoszone są wątpliwości natury medycznej, prawnej i etycznej. Wątpliwości budzą także 

coraz częściej pojawiające się zapowiedzi różnicowania obostrzeń sanitarnych dla osób zaszczepionych 

i niezaszczepionych. „ W apelu wskazano również, że wiele osób może być narażonych na poważne 

restrykcje i utratę przysługujących im praw. Wskazano na niedopuszczalność podejmowanych przez 

władzę, mających wpływ na kształtowanie prawa w Polsce: 

1) jakichkolwiek działań zmierzających do wykluczenia obywateli z różnych stref życia, z 

powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, 

2) wywieranie presji medialnej zachęcającej do stosowania segregacji ludzi na zaszczepionych i 

niezaszczepionych, 

3) stosowania praktyk szantażu w celu przymuszenia obywateli w tym służb mundurowych, służb 

medycznych czy innych, do zaszczepienia się szczepionką przeciw wirusowi SARS-COV-2, pod 

groźbą rozwiązania stosunku pracy. 

Jako działania wskazano: 

1) tworzenie regulacji prawnych ograniczających konstytucyjnie zagwarantowane wolności i 

prawa człowieka, 

2) kierowanie medialnych komunikatów, których treść może wywoływać poczucie zastraszenia i 

lęku oraz służyć wywieraniu presji psychicznej celem przymuszenia do określonych działań, 

3) wywieranie medialnej presji ukierunkowanej na przyzwolenie do stosowania różnorodnych 

form segregacji polskiej społeczności.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy skierowała wniosek, celem jego rozpatrzenia, do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r. dokonała w pierwszej kolejności 

kontroli wniosku pod względem formalnym.  W myśl art.3 ustawy o petycjach o tym, czy pismo jest 

petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Zakwalifikowanie pisma jako petycji 

następuje niezależnie od nazwy nadanej mu przez podmiot wnoszący petycję. Obowiązek właściwej 

kwalifikacji petycji spoczywa na adresacie ( art.6 ust.1).  Podsumowując, treść wniosku o podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie 

społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych wskazuje, że wyczerpuje 

on dyspozycję art.2 ust.3 ustawy o petycjach, zatem powinien być rozpatrzony w trybie ustawy o 

petycjach. 

 



Następnie Komisja dokonała sprawdzenia, czy petycja spełnia wymagania opisane w art.4 ustawy  

o petycjach. W wyniku podjętych czynności ustalono, że petycja spełnia wymagania formalne stawiane 

petycji wnoszonej przez osoby fizyczne. Została ona także wniesiona w interesie publicznym.  

Po analizie treści petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie stwierdziła, że przyjęcie 

uchwały w brzmieniu wyrażonym we wniosku wykracza poza zakres działania Rady Gminy Lichnowy. 

Rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach 

publicznych o znaczeniu lokalnym. Organ władzy publicznej działa wyłącznie w ramach i w granicach 

prawa, co oznacza, że może on podejmować te działania, na które prawo wprost zezwala.  

Podnoszone w petycji kwestie natury medycznej, prawnej i etycznej leżą poza zakresem działania Rady 

Gminy Lichnowy, a ponadto nie posiada ona kompetencji do wyrażania opinii na temat wskazany  

w treści petycji.  

Komisja podkreśliła jednocześnie, że ochrona wolności i praw człowieka powinna być bezwzględnie  

respektowana, gdyż jest to zagwarantowane przez Konstytucję RP. W przypadku naruszeń praw 

 i wolności obywatelskich państwo zapewnia możliwość dochodzenia swoich praw przed stosownymi 

sądami.  

 

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

 w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia  11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.870)  i zostanie 

ona doręczona podmiotom wnoszącym petycje. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem 

skargi.  

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt 

 

Uchwała Nr 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 31 maja 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia apelu  

 

 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.)    Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Postanawia się wystąpić z Apelem do Prezesa Rady Ministrów i Marszałków Sejmu i Senatu  

o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, 

religijnych, medycznych czy sanitarnych. 

 

§ 2. 

Apel stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Lichnowy. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały  



Rady Gminy Lichnowy 

 Z dnia 31.05.2022 r. 

 

Apel Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 31 maja 2022 r. 

 

Kwestia szczepień przeciwko COVID-19 wywołuje coraz bardziej ożywioną dyskusję, a 

w przestrzeni publicznej podnoszone są wątpliwości natury medycznej, prawnej i etycznej. 

Wątpliwości budzą także coraz częściej pojawiające się zapowiedzi różnicowania obostrzeń 

sanitarnych dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Wobec powyższych faktów 

uważamy, że wiele osób, w tym mieszkańców Gminy Lichnowy może być narażonych na 

poważne restrykcje i utratę przysługujących im praw. 

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. Za niedopuszczalne 

uważamy podejmowanie przez władzę, mającą wpływ na kształtowanie prawa w Polsce: 

1) jakichkolwiek działań zmierzających do wykluczenia obywateli z różnych stref życia, z 

powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, 

2) wywieranie presji medialnej zachęcającej do stosowania segregacji ludzi na zaszczepionych i 

niezaszczepionych, 

3) stosowania praktyk szantażu w celu przymuszenia obywateli w tym służb mundurowych, 

służb medycznych czy innych, do zaszczepienia się szczepionką przeciw wirusowi SARS-COV-

2, pod groźbą rozwiązania stosunku pracy. 

Jako działania wskazano: 

1) tworzenie regulacji prawnych ograniczających konstytucyjnie zagwarantowane wolności i 

prawa człowieka, 

2) kierowanie medialnych komunikatów, których treść może wywoływać poczucie zastraszenia 

i lęku oraz służyć wywieraniu presji psychicznej celem przymuszenia do określonych działań, 

3)    wywieranie medialnej presji ukierunkowanej na przyzwolenie do stosowania różnorodnych 

form segregacji polskiej społeczności.  

 

Wyrażamy brak zgody na wyżej wymienione praktyki, które godzą w konstytucyjną gwarancję 

wolności i praw człowieka w demokratycznym państwie.  

 

 

 

Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie przyjęcia apelu 

 



 W dniu 17 maja 2022 r. na adres mailowy Urzędu Gminy Lichnowy wpłynął wniosek z dnia 

17.05.2022 r. radnego Rady Miejskiej w Giżycku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o 

niepodejmowanie działań  wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, 

religijnych, medycznych czy sanitarnych skierowany do Przewodniczącej rady Gminy Lichnowy. Do 

złożonego wniosku dołączony został projekt uchwały w przedmiotowej sprawie  oraz podjęta już przez 

Radę Gminy Pozedrze Uchwała Nr XX/132/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu o 

treści zaproponowanej przez wnioskodawcę.  

 W apelu rady gminy, skierowanym do Prezesa Rady Ministrów i Marszałków Sejmu i Senatu , 

stanowiącym załącznik do przesłanego przez wnioskodawcę projektu uchwały wskazano m.in.:, że; 

 „ kwestia szczepień przeciwko COVID-19 wywołuje coraz bardziej ożywioną dyskusję, a w przestrzeni 

publicznej podnoszone są wątpliwości natury medycznej, prawnej i etycznej. Wątpliwości budzą także 

coraz częściej pojawiające się zapowiedzi różnicowania obostrzeń sanitarnych dla osób zaszczepionych 

i niezaszczepionych. „ W apelu wskazano również, że wiele osób może być narażonych na poważne 

restrykcje i utratę przysługujących im praw. Wskazano na niedopuszczalność podejmowanych przez 

władzę, mających wpływ na kształtowanie prawa w Polsce: 

4) jakichkolwiek działań zmierzających do wykluczenia obywateli z różnych stref życia, z 

powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, 

5) wywieranie presji medialnej zachęcającej do stosowania segregacji ludzi na zaszczepionych i 

niezaszczepionych, 

6) stosowania praktyk szantażu w celu przymuszenia obywateli w tym służb mundurowych, służb 

medycznych czy innych, do zaszczepienia się szczepionką przeciw wirusowi SARS-COV-2, pod 

groźbą rozwiązania stosunku pracy. 

Jako działania wskazano: 

4) tworzenie regulacji prawnych ograniczających konstytucyjnie zagwarantowane wolności i 

prawa człowieka, 

5) kierowanie medialnych komunikatów, których treść może wywoływać poczucie zastraszenia i 

lęku oraz służyć wywieraniu presji psychicznej celem przymuszenia do określonych działań, 

6) wywieranie medialnej presji ukierunkowanej na przyzwolenie do stosowania różnorodnych 

form segregacji polskiej społeczności.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy skierowała wniosek, celem jego rozpatrzenia, do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r. dokonała w pierwszej kolejności 

kontroli wniosku pod względem formalnym.  W myśl art.3 ustawy o petycjach o tym, czy pismo jest 

petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Zakwalifikowanie pisma jako petycji 

następuje niezależnie od nazwy nadanej mu przez podmiot wnoszący petycję. Obowiązek właściwej 

kwalifikacji petycji spoczywa na adresacie ( art.6 ust.1).  Podsumowując, treść wniosku o podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie 

społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych wskazuje, że wyczerpuje 

on dyspozycję art.2 ust.3 ustawy o petycjach, zatem powinien być rozpatrzony w trybie ustawy o 

petycjach. 

 

Następnie Komisja dokonała sprawdzenia, czy petycja spełnia wymagania opisane w art.4 ustawy o 

petycjach. W wyniku podjętych czynności ustalono, że petycja spełnia wymagania formalne stawiane 

petycji wnoszonej przez osoby fizyczne. Została ona także wniesiona w interesie publicznym.  



Po analizie treści petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie stwierdziła, że petycja 

zasługuje na jej pozytywne rozpatrzenie. Komisja podkreśliła, że ochrona wolności i praw człowieka 

powinna być bezwzględnie respektowana, gdyż jest to zagwarantowane przez Konstytucję RP.  

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

 w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia  11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.870)  i zostanie 

ona doręczona podmiotom wnoszącym petycje. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem 

skargi.  

 

   

        Przewodnicząca  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Katarzyna Malicka  

 


