
Uchwała Nr XXXVIII/ 347 /2022 
Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29 października 2021 r.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz.U.2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018 r. poz. 870) Rada Powiatu Mieleckiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Powiatu Mieleckiego po rozpatrzeniu petycji z dnia 29 października 2021 
roku (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Mielcu w dniu 29 listopada 2021 
roku), dotyczącej sprzeciwu wobec dyskryminacji w kontekście Narodowego Programu 
Szczepień przeciw COVID-19, postanawia jej nie uwzględnić.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek {"aproda



Załącznik do Uchwały Nr XXXVIi 1/347/2022 
Rady Powiatu Mieleckiego 
z dnia 24 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29 października 2021 r.

W dniu 29 listopada 2021 r. do Rady Powiatu Mieleckiego wpłynęła petycja 
reprezentującej Stowarzyszenie Inicjatywa Wolność, która działając w interesie 
publicznym złożył petycję dotyczącą sprzeciwu wobec dyskryminacji w kontekście 
Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, a w szczególności o: 
1) odczytanie treści petycji na najbliższej sesji Rady Powiatu Mieleckiego, 2) podjęcie 
uchwały w sprawie sprzeciwu wobec dyskryminacji w kontekście Narodowego 
Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym w celu rozpatrzenia petycji rada powiatu powołuje komisję skarg, 
wniosków i petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego na posiedzeniu 
w dniu 13 stycznia 2022 roku dokonała analizy petycji i wypracowała projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem rekomendując Radzie Powiatu Mieleckiego nie uwzględnienie 
zasadności niniejszej petycji.

Odnosząc się do prośby dotyczącej odczytania treści niniejszej petycji podczas 
najbliższej sesji należy stwierdzić, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2018 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) treść petycji została zamieszczona 
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Mieleckiego, a 
ponadto została przesłana Państwu radnym wraz z materiałami sesyjnymi, celem 
zapoznania się z jej treścią. Stąd też mając powyższe na uwadze Rada Powiatu 
Mieleckiego nie widzi potrzeby odczytywania treści petycji na najbliższej sesji Rady 
Powiatu Mieleckiego.

Ponadto w ocenie Rady Powiatu Mieleckiego standard ochrony prawnej przed 
nierównym traktowaniem i dyskryminacją wynika z aktów prawa krajowego, 
międzynarodowego i europejskiego, Na gruncie prawa polskiego podstawowe 
znaczenie mają regulacje Kodeksu pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Art. 32 Konstytucji RP 
stanowi, iż 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. Równość, wraz 
z godnością i wolnością, stanowi podstawę porządku ustrojowego, wyznacza sposób 
i zakres korzystania z innych wolności i praw, oraz określa zakres dopuszczalnych 
ograniczeń, Konstytucja gwarantuje wszystkim równość wobec prawa. Oznacza to, że 
nierówności społeczne będą niezgodne z Konstytucją wtedy, gdy są efektem 
obowiązującego prawa. Równość rozumiana, jako prawo podmiotowe może być 
traktowana, jako „równość wobec prawa” oraz „równość w prawie”, tak w stanowieniu 
jak i w stosowaniu prawa. Zasadę równości rozpatruje się w relacjach jednostka - 
władza publiczna. Zasada równości oznacza, że wszystkie podmioty prawa



charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu powinny być traktowane 
równo, według jednolitej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących lub 
faworyzujących. Zakaz dyskryminacji jest konsekwencją i logicznym następstwem 
zasady równości. Konstytucja zakazuje wprost wprowadzania nieuzasadnionych 
zróżnicowań. Zakaz ten ma charakter uniwersalny podmiotowo i przedmiotowo. 
Niedopuszczalne jest, aby organy władzy publicznej odstępowały od zakazu 
dyskryminacji. Rada Powiatu Mieleckiego podziela więc postanowienia zawarte w 
Konstytucji RP, tym samym stojąc na stanowisku braku potrzeby powielania 
postanowień w niej zawartych.

Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu Mieleckiego postanawia nie 
uwzględnić żądań zawartych w petycji. Podjęcie uchwały w tym stanie rzeczy jest 
celowe i uzasadnione.

Jednocześnie poucza się wnoszącego petycję, iż zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy 
o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi.


