
Oświadczenie  

Rady Gminy w Rossoszu 

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Agnieszki Gocel i Pana Pawła Sudewicza   

 

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

z 2020r. poz. 713), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 870) oraz § 22 ust.2 pkt 3 Statutu Gminy Rossosz z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 410) Rada Gminy Rossosz oświadcza, że: 

 

W dniu 9 marca 2021 r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Rossosz, na której zostało przedstawione 

stanowisko Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Rossoszu z dnia 18 grudnia 

2020 r. w sprawie petycji Pani Agnieszki Gocel i Pana Pawła Sudewicza dotyczącej podjęcia 

przez Radę Gminy Rossosz uchwały.  

  

W wyniku rozpatrzenia stanowiska Komisji skarg, wniosków i petycji, Rada Gminy  

w Rossoszu postanawia w głosowaniu jawnym odmówić podjęcia uchwały. 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

 

      (-) Jan Marcinkiewicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do oświadczenia 

z dnia 9 marca 2021 r. 

Rady Gminy Rossosz 

sprawie rozpatrzenia petycji  

dotyczącej podjęcia przez Radę Gminy Rossosz uchwały 

 

 

Stanowisko z dnia 18 grudnia 2020 r. 

Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Rossoszu 

w sprawie petycji Pani Agnieszki Gocel i Pana Pawła Sudewicza dotyczącej  

podjęcia przez Radę Gminy Rossosz uchwały.  

 

Dnia 11 grudnia 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej Pani Agnieszka Gocel  

i Pan Pawła Sudewicz złożyli petycję w interesie publicznym, a także zgodnie z artykułem 18b 

ustawy o samorządzie gminnym, w której wzywają Radę Gminy Rossosz do rozpatrzenia petycji  

i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej. 

 ,,Zgodnie z artykułem 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 gminy Rossosz z powodów rasowych, religijnych, 

medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie 

medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne 

społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji 

mieszkańców gminy Rossosz. 

  

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami 

mają być także mieszkańcy gminy Rossosz, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał 

pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań 

gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty 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.” 

 

Petycja została przekazana do Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Rossoszu 

celem jej rozpatrzenia. 

Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji po zapoznaniu się z treścią petycji postulują 

odmówić przyjęcia uchwały proponowanej w petycji. 



Uzasadnienie 

 

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Rossoszu stwierdza, że 

1. Na terenie Gminy Rossosz nie dochodzi do dyskryminacji obywateli. 

2. Organy Gminy nie odpowiadają za ewentualne negatywne skutki szczepień albowiem nie są 

ich organizatorami. 

3. Wszelkie działania, jakie podejmowane są przez uprawnione podmioty w związki z epidemią 

SARS-CoV-2, służą jedynie ochronie zdrowia mieszkańców gminy. 

4. W związku z wystąpieniem odczynów poszczepiennych Serwis Rzeczypospolitej Polskiej 

podaje informację na stronie www.gov.pl,: ,,Rząd planuje utworzenie Funduszu 

Kompensacyjnego. Jego dysponentem będzie Rzecznik Praw Pacjenta. Świadczenia  

z Funduszu obejmą osoby, które miały wykonane szczepienia ochronne przeciw COVID-19 

przeprowadzane po 26 grudnia 2020 r., u których wystąpiły działania niepożądane tj. 

konieczna była hospitalizacja przez co najmniej 14 dni lub, u których wystąpił wstrząs 

anafilaktyczny, który spowodował konieczność obserwacji lub hospitalizacji co najmniej  

14-dniowej. Obecnie trwają prace legislacyjne nad konkretnymi rozwiązaniami. ‘’ 

Wobec powyższego Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Rossoszu postuluje odmówić 

przyjęcia uchwały proponowanej w petycji. 

 

Komisja skarg, wniosków i petycji 

1. Iwona Zan – przewodnicząca komisji         

2. Tomasz Zadziorski – członek komisji          

3. Marek Żuk – członek komisji.      
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