Protokół Nr 15/2021
posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 17 września 2021 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53.
Na stan osobowy 3 czł. Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 2 czł. Komisji.
Na posiedzeniu komisji nieobecna była p. Przewodnicząca Komisji – Karolina Chaberek. Wobec tego
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na przewodniczącego posiedzenia wyznaczyła p. Piotra Zduńczyka Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Pan Przewodniczący posiedzenia stwierdził prawomocność posiedzenia.
Czas trwania posiedzenia 1000 – 1105.
O terminie posiedzenia Komisji, członkowie Komisji zostali powiadomieni pisemnie. Wraz
z zaproszeniami otrzymali dokumenty stanowiące przedmiot posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Zduńczyk Piotr
Członek Komisji
2. Kopczewski Jan
Członek Komisji.
Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu:
1. Chaberek Karolina
Przewodnicząca Komisji
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przebieg posiedzenia
Ad.1.
Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził p. Przewodniczący posiedzenia, który powitał
zgromadzonych. Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia.
Radni nie wnieśli uwag do porządku dziennego posiedzenia.
Po czym p. Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie imienne wniosek o przyjęcie porządku
dziennego posiedzenia. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego.
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 2. Głosy „za” - 2 radnych: Kopczewski Jan, Zduńczyk
Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek dzienny posiedzenia o poniższej treści.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 14/2021 posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców i rodziców z dnia 31 sierpnia 2021 r. „w sprawie podjęcia
w ramach swoich kompetencji przez Radę Gminy Piątnica i Urząd Gminy jako jednostek, którym
podlegają nasze szkoły czynności uniemożliwiających lub niedopuszczających do wprowadzenia
podziału systemu nauki u naszych dzieci w naszych szkołach ze względu na stan zaszczepienia
lub niezaszczepienia na Covid – 19. Jeżeli nie ma przesłanek do podjęcia powyższych czynności
to prosimy o przedstawienie nam oficjalnego stanowiska Rady w sprawie segregacji sanitarnej w naszych
szkołach.” - przygotowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji projektu Stanowiska Rady Gminy
Piątnica w sprawie rozpatrzenia wniosku.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr 14/2021 posiedzenia Komisji.
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Pan Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie imienne wniosek o przyjęcie protokołu
Nr 14/2021 posiedzenia Komisji. Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego.
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 2. Głosy „za” - 2 radnych: Kopczewski Jan, Zduńczyk
Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Następnie stwierdził, że Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 14/2021 posiedzenia Komisji.
Ad. 3.
Pani Przewodniczący posiedzenia przedstawił wniosek mieszkańców i rodziców z dnia 31 sierpnia
2021 r. „w sprawie podjęcia w ramach swoich kompetencji przez Radę Gminy Piątnica i Urząd Gminy
jako jednostek, którym podlegają nasze szkoły czynności uniemożliwiających lub niedopuszczających
do wprowadzenia podziału systemu nauki u naszych dzieci w naszych szkołach ze względu na stan
zaszczepienia lub niezaszczepienia na Covid – 19. Jeżeli nie ma przesłanek do podjęcia powyższych
czynności to prosimy o przedstawienie nam oficjalnego stanowiska Rady w sprawie segregacji sanitarnej
w naszych szkołach.”(wniosek w załączeniu do oryginału protokołu). Następnie zapoznał z projektem
odpowiedzi na wniosek sporządzonego przez p. radcę prawnego (projekt odpowiedzi w załączeniu
do oryginału protokołu).
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku i zapoznaniu się
z projektem odpowiedzi radcy prawnego przygotowała na sesję Rady Gminy projekt Stanowiska Rady
Gminy Piątnica w sprawie rozpatrzenia wniosku o poniższej treści.
-PROJEKTStanowisko
Rady Gminy Piątnica
przyjęte na sesji w dniu ……… września 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców i rodziców z dnia 31 sierpnia 2021 r. „w sprawie
podjęcia w ramach swoich kompetencji przez Radę Gminy Piątnica i Urząd Gminy jako
jednostek, którym podlegają nasze szkoły czynności uniemożliwiających lub niedopuszczających
do wprowadzenia podziału systemu nauki u naszych dzieci w naszych szkołach ze względu na stan
zaszczepienia lub niezaszczepienia na Covid – 19. Jeżeli nie ma przesłanek do podjęcia
powyższych czynności to prosimy o przedstawienie nam oficjalnego stanowiska Rady w sprawie
segregacji sanitarnej w naszych szkołach.”.
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 roku poz. 1372 ) w związku z art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491) i § 94 uchwały Nr 47/VII/03 Rady
Gminy Piątnica z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2021 r. poz. 3485), po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców i rodziców „w sprawie podjęcia w ramach
swoich kompetencji przez Radę Gminy Piątnica i Urząd Gminy jako jednostek, którym podlegają nasze
szkoły czynności uniemożliwiających lub niedopuszczających do wprowadzenia podziału systemu
nauki u naszych dzieci w naszych szkołach ze względu na stan zaszczepienia lub niezaszczepienia na
Covid – 19. Jeżeli nie ma przesłanek do podjęcia powyższych czynności to prosimy o przedstawienie
nam oficjalnego stanowiska Rady w sprawie segregacji sanitarnej w naszych szkołach.” Rada Gminy
Piątnica zajmuje następujące stanowisko w przedmiotowej sprawie.
W odpowiedzi na wniosek mieszkańców i rodziców z dnia 31 sierpnia 2021 r. informujemy,
iż Rada Gminy Piątnica nigdy nie zaobserwowała na terenie Gminy Piątnica zauważalnych
dyskryminacji na tle politycznym, religijnym, społecznym czy gospodarczym. Dotychczas do Urzędu
Gminy Piątnica nie wpłynęło żadne pismo odnośnie wyżej wymienionych zachowań, w tym segregacji
sanitarnej w naszych szkołach.
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Rada Gminy Piątnica nie jest uprawniona do podjęcia działań zasugerowanych przez rodziców
dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Piątnica w zakresie niedopuszczenia
do wprowadzenia podziału systemu nauki dzieci w szkołach ze względu na stan zaszczepienia lub
niezaszczepienia na Covid-19.
Wójt Gminy Piątnica na posiedzeniu XXXII Sesji Rady Gminy Piątnica w dniu 31 sierpnia
2021 r. poinformował, iż nie planuje, by w jakiejkolwiek szkole na terenie gminy Piątnica był
utworzony punkt szczepień dzieci. Nie zostały wprowadzone żadne przepisy, które obligowałyby
władze samorządu terytorialnego do tego typu rozwiązań. Należy stwierdzić, że w przypadku zaistnienia
takiej sytuacji, to w odróżnieniu od podmiotów prawa prywatnego (osób fizycznych i osób prawnych)
organy władzy publicznej, co wyraźnie wynika z art. 7 Konstytucji RP, działają na podstawie
i w granicach prawa. O ile podmioty prywatne mogą więc czynić wszystko czego im prawo nie zabrania,
o tyle organy władzy publicznej mogą podejmować tylko te działania, na które im prawo zezwala.
Wyrażona w art. 7 Konstytucji zasada legalizmu i zasada praworządności wiąże wszystkie organy
władzy publicznej, w tym również organy jednostek samorządu terytorialnego. W działaniach tych
jednostek nie stosuje się zasady "co nie jest zakazane, jest dozwolone", lecz regułę, zgodnie z którą
"dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje" (por. Wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 27 września 2017 r. I OSK 1066/17).
Ponadto zgodnie z art. 29 ustawy 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.
1082) rada gminy wykonuje w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 1
pkt 2 i ust. 2, art. 21 ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 24, art. 28a ust. 5 i ust. 7 pkt 2, art. 88
ust. 7, art. 89 ust. 1 i 13, art. 91 ust. 1, 1a, 2, 3 i 7 oraz art. 93 ust. 1.
Zatem Rada Gminy Piątnica nie ma odpowiednich kompetencji, by oceniać prawdopodobne czy
rzeczywiste ryzyko związane ze szczepieniem dzieci na Covid-19. Warto nadmienić, iż szczepienia są
dobrowolne, żaden obywatel nie jest zmuszany do szczepień. Szczepienia ochronne przeciwko COVID19 - badania kwalifikacyjne, osoby wykonujące szczepienia, finansowanie szczepień to materia
określona ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).
Informacje o skuteczności szczepionek przeciwko Covid-19 przekazywane są przez środki
masowego przekazu.
Rada Gminy Piątnica biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, uznała iż żaden z obowiązujących
przepisów prawa nie daje jej możliwości podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu
nakazanie dyrektorom szkół sposobu organizacji zajęć w szkołach.
W związku z powyższym, niniejsze Stanowisko należy doręczyć Wnioskodawcy oraz Wójtowi
Gminy Piątnica.
Zbiorcze wyniki imiennego głosowania Radnych Rady Gminy Piątnica nad przyjęciem Stanowiska
„w sprawie podjęcia w ramach swoich kompetencji przez Radę Gminy Piątnica i Urząd Gminy jako
jednostek, którym podlegają nasze szkoły czynności uniemożliwiających lub niedopuszczających
do wprowadzenia podziału systemu nauki u naszych dzieci w naszych szkołach ze względu na stan
zaszczepienia lub niezaszczepienia na Covid – 19. Jeżeli nie ma przesłanek do podjęcia powyższych
czynności to prosimy o przedstawienie nam oficjalnego stanowiska Rady w sprawie segregacji
sanitarnej w naszych szkołach.”. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - ……. . Głosy „ZA”
- …. radnych: ………………... . Głosy „PRZECIW”
- ….. radnych: ……….. . Głosy
„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” - …. radnych: ………..
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Pouczenie:
Poucza się o treści art 246 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym
wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi
w trybie określonym w Dziale VIII, Rozdziale 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Weber
Następnie p. Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia
powyższego projektu Stanowiska Rady Gminy Piątnica. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 2. Głosy „za” - 2 radnych: Kopczewski Jan, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw”
i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt Stanowiska, celem przedłożenia Radzie Gminy Piątnica
na najbliższej sesji.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia p. Przewodniczący posiedzenia zamknął posiedzenie Komisji.
Protokołowała
Bożena Duda

Przewodniczący posiedzenia
Piotr Zduńczyk
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