
UCHWAŁA Nr 202.XXXII.2021 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 20 kwietnia 202lr.

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Katarzynę Szadkowską

Na podstawie art.lóa ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ), art. 9 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala 
się, co następuje;

§ 1.1. Rada Powiatu postanowiła nie uwzględnić żądania zawartego
w petycji złożonej przez Panią Katarzynę Szadkowską w dniu 14.12.2020r. do Rady 
Powiatu w Sierpcu, dotyczącego pilnego przyjęcia przez Radę Powiatu w Sierpcu 
Uchwały określonej treści.

2. Uzasadnienie sposobu załatwienia petycji zawiera załącznik do niniejszej
uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr 202.XXXII.2021 
Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Katarzynę Szadkowską

W dniu 14.12.2020r. wpłynęła do Rady Powiatu w Sierpcu, petycja Pani Katarzyny 
Szadkowskiej, dotycząca pilnego przyjęcia przez Radę Powiatu w Sierpcu Uchwały 
określonej treści.

Petycję Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatrywała na posiedzeniu 
w dniu 1.03.2021 roku.

Przedmiotem petycji, składanej według jej treści „w interesie publicznym”, 
z powołaniem się na art. 63 i art. 32 Konstytucji RP jest żądanie podjęcia przez Radę 
Powiatu Sierpeckiego uchwały o określonej w petycji treści, wyrażającej sprzeciw 
przeciwko dyskryminowaniu, zdaniem wnoszącej petycję, mieszkańców powiatu 
sierpeckiego, przez działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych, 
rozumiane jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji, 
w związku z rozpoczęciem od 202 lr. masowych szczepień przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2. Ponadto treścią, będącej przedmiotem żądania petycji, uchwały Rady 
Powiatu miałoby być wyrażenie stanowiska o uznaniu za nieodzowne, by „Rząd RP 
uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku 
jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne 
i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.”
„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 powiatu Sierpeckiego 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 powiatu Sierpeckiego.
Rada Powiatu w Sierpcu nie uwzględniając żądania zawartego w petycji złożonej przez 
Panią Katarzynę Szadkowską, dotyczącego pilnego przyjęcia uchwały określonej treści, 
przede wszystkim wskazuje, że żądanie petycji wykracza poza ustawowy zakres zadań 
publicznych powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwości 
i kompetencji Rady Powiatu.



Katalog zadań publicznych, które ustawodawca przewidział do realizowania przez 
powiat został określony w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz w innych przepisach rangi ustawy 
określających zadania powiatu, przy czym przepisy ogólne określające zakres zadań 
powiatu nie mogą stanowić samodzielnej podstawy dla realizacji zadań przez powiat, 
lecz stanowią jedynie wskazanie zakresu i rodzaju zadań. Konkretne zadania publiczne, 
które przeznaczone są do wykonania przez wskazaną jednostkę samorządu 
terytorialnego, wynikają natomiast z ustaw szczególnych. Zakres właściwości 
i kompetencji Rady Powiatu został określony w art. 12 ustawy o samorządzie 
powiatowym oraz przepisach innych ustaw wskazujących sprawy zastrzeżone do 
kompetencji rady powiatu.
Ani przepisy ustawy o samorządzie powiatowym ani przepisy szczególne innych ustaw 
określające zadania powiatu oraz sprawy zastrzeżonego do kompetencji rady powiatu 
nie przewidują właściwości powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego ani organu 
stanowiącego powiatu, w sprawach dotyczących oceny Narodowego Programu 
Szczepień przyjętego przez Rząd RP. Dokument ten rozstrzyga wszystkie najważniejsze 
kwestie, w tym dotyczące procesu zakupu i finansowania, skuteczności i bezpieczeństwa 
szczepionek, monitorowania i przebiegu programu szczepień. Ponadto Rząd RP przyjął 
projekt zmian do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401), który 
proponuje utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, którego 
Dysponentem jest Rzecznik Praw Pacjenta.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia 
petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.

Pouczenie
Zgodnie z art. 12 ust.l ustawy o petycjach informuję, że podmiot właściwy do 
rozpatrzenia petycji może pozostawić petycje złożoną w sprawie, która była 
przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano 
się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia 
petycji.
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