UCHWAŁA NR XIX/140/2021
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie uznania petycji P.S. za niezasługującą na uwzględnienie
Na podstawie art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 870), uchwala się co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 14 grudnia 2020 r. petycja zatytułowana, jako wniosek o podjęcie
przez Radę Gminy Mieleszyn uchwały niezasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mieleszyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/140/2021
RADY GMINY MIELESZYN
Z DNIA 12 MARCA 2021 R.
W dniu 14 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy w Mieleszynie wpłynęła petycja zaadresowana do
Przewodniczącego Rady Gminy Mieleszyn.
Petycja dotyczyła podjęcia uchwały przez Radę Gminy Mieleszyn.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycje złożone do organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego są rozpatrywane przez ten organ. Jednocześnie ustawodawca w art. 18 b
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zdecydował, że organem wewnętrznym Rady uprawnionym
do rozpatrzenia petycji i przygotowania opinii w sprawie jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Mieleszyn.
Petycja była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji w dniu 10 lutego 2021 r.
Komisja uznała jednogłośnie petycję za bezzasadną i podjęła w tym względzie uchwałę
uzasadniając, że zawarte w niej żądanie należy uznać za niezasadne, bowiem Rada Gminy nie ma
możliwości oraz narzędzi wpływania na rząd, aby podejmował działania, o których mowa w
petycji.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 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. Należy więc przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie
podjęcia przez organ władzy publicznej działania określonego co do treści i formy prawnej i mieści
się w zakresie zadań i kompetencji tego organu.
Żądania zgłoszone w przedmiotowej petycji dotyczące podjęcia uchwały wyrażającej stanowisko
odnośnie planowanych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-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 nie mieści się w zakresie kompetencji
Rady Gminy. Pomimo, iż do zadań własnych Gminy, określonych w artykule 18 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym należy m.in. ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo
obywateli, to jednak kwestie związane z wpływaniem na rząd co do wyboru producentów
szczepionek oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu, stanowiące
przedmiot wystąpienia do Rady z całą pewnością nie mieszczą się w zakresie jej kompetencji.
Skoro żądanie zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady, to nie może też być
przedmiotem jej działań.
Uznając aktualność powyższych ustaleń, uznanie złożonej petycji za bezzasadną, jest
uzasadnione.
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