
UCHWAŁA NR XV/130/2021 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie równego traktowania obywateli przez władze publiczne. 

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

z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 870) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się, że wniesiona 14 grudnia 2020 r. petycja dotycząca równego traktowania obywateli 

przez władze publiczne nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie 

W dniu 14 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn wpłynęła petycja dotycząca równego 

traktowania przez władze publiczne wszystkich obywateli i przyjęcia stosownej uchwały w tym 

zakresie. 

W przedmiotowej sprawie stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach organem właściwym 

dla rozpatrzenia petycji jest Rada Gminy Żyrzyn. 

Czynności związane z rozpatrzeniem petycji w imieniu Rady Gminy Żyrzyn dokonała 

merytorycznie właściwa stała Komisja Rady Gminy Żyrzyn - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przechodząc do merytorycznego rozpatrzenia petycji należy wskazać, że obowiązujące przepisy 

prawne w istocie stanowią gwarancję dla każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie 

równego traktowania każdego obywatela. Nie można też przyjąć za wnioskiem zawierającym 

petycję, że jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych i lokalnych (bez 

dookreślenia, co wnoszący petycję rozumie pod tym mianem) wykluczały społecznie mieszkańców 

Gminy Żyrzyn z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Również nie 

odpowiada stanowi rzeczy twierdzenie, że na urzędników, funkcjonariuszy wywierana jest presja 

zachęcająca do segregacji mieszkańców Gminy Żyrzyn. 

Oczywiście ww. wartości w odniesieniu do mieszkańców Gminy Żyrzyn, ale również wszystkich 

mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej są dobrem nadrzędnym, a próba ich naruszenia zawsze musi 

się spotkać ze zdecydowaną reakcją ze strony każdego Obywatela RP. W czasie obowiązywania 

na terenie kraju stanu epidemii jest to szczególnie doniosły problem. Z drugiej strony jednak należy 

mieć na względzie, że prawo stanowione, w ramach kompetencji tych organów, w sposób 

dostateczny zabezpiecza jej obywateli przed utratą zdrowa i życia. 

Nie można też przyjąć, że szczepionki na COVID – 19 planowane w 2021 r. będą dokonywane 

w ramach eksperymentu. 

Dodatkowym argumentem w sprawie jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Polska jako 

jej członek obowiązana jest do stanowienia swojego prawa w zgodności z prawem unijnym, bądź 

też stosowania norm tego prawa wprost jeżeli jeszcze nie zostało zaimplementowane do porządku 

prawnego RP. 

Taki stan sprawy stanowi wystarczające gwarancje. 

Z tych też względów petycja nie zasługuje na uwzględnienie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że 

Rada Gminy Żyrzyn będzie analizowała poruszoną w petycji problematykę. 


