
UCHWAŁA NR XLII/244/2021 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-
COV-2 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z poźn.  zm.) w zw. z art. 11 ust. 1ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870 z późn. zm.) Rada Miejska w Drezdenku uchwala,co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wielokrotnej wniesionej do Rady Miejskiej w Drezdenku w dniu 15 grudnia 
2020 r., 05 stycznia 2021r., 21 i 22 stycznia 2021r., w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie masowych 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, uznaje się, iż Rada Miejska w Drezdenku nie jest właściwa do 
rozpatrzenia  tej petycji, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku do zawiadomienia wnoszącego 
petycję o sposobie jej załatwienia poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem 
z uwzględnieniem możliwości skierowania takiego rodzaju petycji do organu właściwego , tj. Prezesa Rady 
Ministrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

 
 

Mariusz Suchecki 
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UZASADNIENIE

W dniach 15 grudnia 2020 roku, 05 stycznia 2021r., 21 i 22 stycznia 2021 roku do tutejszego
Urzędu Miejskiego wpłynęły drogą mailową petycje indywidualne o tematyce jednobrzmiącej, w interesie
publicznym. Wnoszący petycje wzywali Radę Miejską w Drezdenku do podjęcia proponowanego przez
siebie projektu uchwały dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów
szczepionek przeciwko wirusowi SARS-COV-2, ,,iż w przypadku wszelkich powikłań gotowi są ponieść
wszystkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych”.
Z uwagi na tożsamą tematykę zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna zgodnie
z art.11 ust.2 –ustawa o petycjach, w związku z czym zarządzono łączne ich rozpoznanie.
Wyznaczono tym samym okres oczekiwania na dalsze petycje z tego samego zagadnienia do dnia 28 marca
2021r.. (stosownie do art.11 ust.2 ustawa o petycjach). Po tym okresie nie wpłynęła żadna petycja.
31 marca 2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpoznaniu złożonych petycji
wydała opinię o braku właściwości Rady Miejskiej w Drezdenku do rozpatrzenia w ramach swoich
kompetencji przedmiotowych petycji.
Zgodnie z art. 2 ust.3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej wnoszącego petycje, życia zbiorowego
lub ochrony wartości dobra wspólnego mieszczących się w zakresie kompetencji i zadań adresata składanej
petycji. Całokształt petycji mówi o regulacjach dotyczących szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2,
jednakże takie regulacje mogą być dokonywane jedynie na szczeblu organu ustawodawczego bądź
rozporządzeń ministerialnych – jednym słowem na szczeblu centralnym a nie lokalnym.
Biorąc pod uwagę ,iż przedmiotem petycji jest zmiana przepisów prawnych bądź wprowadzenia nowych
regulacji, zakres wskazywanych postulatów nie mieści się w kompetencjach i zadaniach adresata petycji – w
tym przypadku Rady Miejskiej w Drezdenku.
Tym samym , w ocenie Rady Miejskiej w Drezdenku właściwym do rozpatrzenia takiej petycji jest organ
regulujący przepisy prawa , tj. Prezes Rady Ministrów i takie rozwiązanie sugeruje Rada Miejska
wnoszącym przedmiotową petycję.
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