UCHWAŁA NR XXII/164/2021
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz 713, poz. 1378) w związku z art.6 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj.: Dz.U.
z 2018 r. poz 870), Rada Gminy Rząśnia po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, uchwala co następuje:
§ 1. Uznaje się Radę Gminy Rząśnia za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r P.
Piotra Sterkowskiego, której przedmiotem jest ”uznanie za niedopuszczalne jakiekolwiek działanie władz
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie, politycznie lub gospodarczo
mieszkańców Gminy Rząśnia z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych(...)” oraz
uzyskanie przez Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko „wirusowi SARSCoV-2(...)” „że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne
i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych” i postanawia przekazać przedmiotową
petycję Prezesowi Rady Ministrów.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia do zawiadomienia wnoszącego petycję
o przekazaniu petycji właściwemu organowi i przesłanie niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia
Jarosław Popławski
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Załącznik do uchwały Nr XXII/164/2021
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 26 stycznia 2021 r.
UZASADNIENIE

Dnia 14 grudnia 2020 roku do Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia wpłynęła petycja, której
przedmiotem jest ”uznanie za niedopuszczalne jakiekolwiek działanie władz międzynarodowych,
krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie, politycznie lub gospodarczo mieszkańców Gminy
Rząśnia z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych(...)” oraz uzyskanie przez
Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko „wirusowi SARS-CoV2(.. .)” „że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty
prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych”.
Zgodnie z definicją legalną przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany
przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu
wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. A zatem, w świetle
artykułu 2 ustęp 3 cyt. ustawy o petycjach można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, które
zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej
żądania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata. Zgłoszone w petycji z dnia 14
grudnia 2020 roku żądanie dotyczy min. podjęcia przez Radę Gminy Rząśnia uchwały wyrażającej
stanowisko odnośnie planowanych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV-2, w szczególności w zakresie prowadzonych negocjacji z producentami szczepionek, warunków
zawieranych umów oraz zagwarantowania przez producentów szczepionek poniesienia wszelkich
kosztów w sytuacji wystąpienia powikłań poszczepiennych. Pomimo, iż do zadań własnych gminy,
określonych w artykule 18 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym należy ochrona zdrowia oraz
bezpieczeństwo obywateli, to jednak za kwestie związane z wyborem producentów szczepionek oraz
prowadzenia z nimi negocjacji odpowiedzialny jest Resort Zdrowia, w oparciu o Zarządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r., w sprawie powołania Zespołu do spraw zakupu
szczepionki na COVID-19 (Dz.Urz.MZ.2020.59) i przepisy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r., o Radzie
Ministrów (t.j.Dz.U.2019.1171 z późn.zm.).
Zatem, skoro żądanie zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady Gminy Rząśnia, to nie
może też być przedmiotem jej działań. Rada Gminy Rząśnia, jako organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, nie mając żadnego wpływu, ani udziału w zakupie szczepionek na COVID
— 19, jak również w przedmiocie poruszanych w petycji zagadnień związanych z ograniczeniem
praw i wolności obywateli nie jest organem właściwym do rozpoznania ww. petycji.
Z uwagi na powyższe Rada Gminy Rząśnia postanawia jak w sentencji przedmiotowej uchwały.
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