
Uchwała Nr XXIX/159/21
Rady Gminy Sieciechów

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w  sprawie  rozpatrzenia  petycji  w  interesie  publicznym   Pana
Cezarego Ciupy z dnia 10 grudnia 2020 r.
 
Na  podstawie  art.  18  b  ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i  1378), oraz art. 6 i art.
9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Gminy Sieciechów uchwala, co następuje:
 
§1.  Po zapoznaniu się z petycją Pana Cezarego Ciupy w sprawie podjęcia
przez Radę Gminy Sieciechów uchwały dotyczącej planowanych przez rząd
powszechnych szczepień przeciwko wirusowi  SARS Co-V-2,  Rada Gminy
Sieciechów  uznaje  się  za  organ  niewłaściwy  do  rozpatrzenia  petycji  i
postanawia przekazać ją zgodnie z właściwością.

§2. Uzasadnienie do rozpatrzenia petycji  stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§3. Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Sieciechów  do
poinformowania wnoszącego o sposobie rozpatrzenia petycji.

§4. Upoważnia  się  Przewodniczącego  Rady  Giny  Sieciechów  do
przekazania petycji, o której mowa w § 1 zgodnie z właściwością. 

§5.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu
zgodnie z obowiązującymi przepisami

Przewodniczący Rady Gminy
         

         Stanisław Potyra



Uzasadnienie do uchwały 

Dnia 11 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Sieciechów wpłynęła petycja
w interesie publicznym skierowana przez Pana Cezarego Ciupę  w sprawie
podjęcia przez Radę Gminy Sieciechów uchwały dotyczącej planowanych
przez polski rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS Co-V-
2.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami petycja została skierowana do
rozpatrzenia  przez  Komisję  Skarg  Wniosków  i  Petycji  w  celu  jej
rozpatrzenia,  a  następnie  przedłożenia  Radzie  Gminy  opinii  w  sprawie
opinii, której petycja dotyczy. 

Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  19  stycznia  2021  r.  rozpatrzyła
petycje i ustaliła:

1. Zgłoszone  w  petycji  żądanie  dotyczy  podjęcia  przez  Radę  Gminy
Sieciechów uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie planowanych
przez Rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS Co-V-
2  i  związanych  z  tym  regulacji  prawnych  związanych  z  planem
szczepień  oraz  podniesionych  w  niej  w  związku  z  tym  kwestii
segregacji, a także w szczególności w zakresie prowadzonych przez
Rząd negocjacji z producentami szczepionek, warunków zawierania
umów,  oraz  zagwarantowania  przez  producentów  szczepionek
poniesienia wszelkich kosztów związanych powikłaniami. Pomimo, iż
do zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
obywateli  (art.  7  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r  o  samorządzie
gminnym), to jednak kwestie związane z planem szczepień a także
wyborem szczepionek, oraz prowadzenia z producentami negocjacji
dotyczących warunków ich zakupu stanowiący przedmiot petycji nie
należy do kompetencji Rady Gminy. Jest to przedmiot kompetencji
Rządu i Prezesa Rady Ministrów.

2. W odniesieniu  do petycji,  jak  również  do  wszystkich  pism organy
administracji  publicznej  winny  przestrzegać  z  urzędu  swojej
właściwości,  a  w  związku  z  tym  rozpatrywać  petycje  w  zakresie
swoich kompetencji.  Ponieważ zakres zawarty w petycji nie należy
do  właściwości  Rady  Gminy  Sieciechów,  więc  nie  może  być
przedmiotem rozpatrzenia.

3. Zakres petycji właściwy dla Rady  Ministrów, zgodnie z art. 6 ustawy
z dnia  11  lipca  2014 r.  należy  przekazać  zgodnie  z  właściwością
Prezesowi Rady Ministrów

Wobec  powyższego  Rada  Gminy  Sieciechów  przychyla  się  do  wniosku
Komisji Skarg Wniosków i Petycji, oraz w pełni uzasadnione jest podjęcie
uchwały o przekazaniu petycji ze względu na właściwość.


