UCHWAŁA NR 0007.79.2020
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (p.
Arkadiusz R.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.)
oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870), Rada Miejska
w Tuliszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Tuliszkowie
postanawia petycję złozoną w interesie publicznym przez Pana Arkadiusza R. w sprawie masowych szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 pozostawić bez rozpatrzenia.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie do poinformowania wnoszącego
petycję o sposobie jej załatwienia poprzez przesłanie uchwały oraz do przesłania uchwały Pełnomocnikowi
Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski
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Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie masowych szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (p. Arkadiusz R.)
W dniu 14 grudnia 2020r. do Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie wpłynęła petycja złozona w
interesie publicznym przez Pana Piotra S. w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2 oraz równego traktowania
wobec prawa, która została przekazana Radzie Miejskiej w
Tuliszkowie, a nastepnie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji na swym posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2020r. rozpatrzyła petycję
złozoną przez Pana Arkadiusz R. i zajęła stanowisko, że petycja dotyczy kwestii przyszłych o nieznanym
zasięgu, które nie są zadaniem wlasnym gminy, a co do samej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2
Komisja nie jest władna ani kompetentna wypowiadać się w temacie. Zasady wprowadzania do obrotu
produktów medycznych regulują odrębne przepisy rangi ustawowej oraz wydane na ich podstawie
rozporządzenia.
Ponadto Komisja nie doszukała się podstaw prawnych by zobowiązać Radę, a ta z kolei władzę
wykonawczą - Rząd RP do podjęcia stosowanych działań jeśli chodzi o zapewnienie pisemnych gwarancji
ze strony producentów szczepionek. Może to zrobić jedynie Rząd RP. Natomiast równość wobec prawa
gwarantuje nam ustawa zasadnicza w art. 32 (Konstytucja RP, Dz. U. z 1997r. , nr 78, poz. 483) i nie ma
potrzeby by Rada regulowała tą kestię aktem niższego rzędu tj. uchwałą rady Miejskiej.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji postanowiła pozostawić petycję bez rozpatrzenia z uwagi na brak
kompetencji by wypowiadać się w temacie w/w szczepień i szczepionek. Komisja sugeruje uchwałe Rady
Miejskiej w tej sprawie przesłać Pełnomocnikowi Rzadu do spraw narodowego prograsmu szczepień
ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Rada Miejska po przeanalizowaniu petycji i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komsiji Skarg,
Wniosków i Petycji podzielając i przyjmując za własne ustalenia oraz stanowisko Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji postanawia pozostawić petycję Pana Arkadiusza R bez rozpatrzenia.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie do poinformowania wnoszącego
petycję o sposobie jej załatwienia oraz Pełnomocnikowi Rzadu do spraw narodowego prograsmu szczepień
ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 poprzez przesłanie podjetej w tej sprawie uchwały Rady
Miejskiej.
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