RADA GMINY
ŁAŃCUT

UCHWAŁA Nr XXV/373/21
Rady Gminy Łańcut
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania do rozpatrzenia według właściwości
dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi S A R S - C o V - 2

petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 18bust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1
oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 870) Rada Gminy Łańcut u c h w a 1 a, co następuje:

1. Uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji Fundacji Tradycyjne
Podkarpacie, w zakresie podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień
przeciwko wirusowi S A R S - C o V - 2 . Uzasadnienie stanowi załącznik do
uchwały.
2. Przekazuje się Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej petycję,
wymienioną w ust.1, do rozpatrzenia według właściwości.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut do przekazania petycji
i zawiadomienia wnoszącego petycję o przekazaniu petycji.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADOMINY ŁAŃCUT
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Załącznik
do uchwały Nr XXV/373/21
Rady Gminy Łańcut
z dnia 28 stycznia 2021 r.

UZASADNIENIE
w sprawie przekazania do rozpatrzenia według właściwości petycji dotyczącej
masowych szczepień przeciwko wirusowi S A R S - C o V - 2

Dnia 15 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Łańcut wpłynęła petycja Fundacji
Tradycyjne Podkarpacie, w interesie publicznym, w zakresie podjęcia uchwały
dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W swoim piśmie
wnioskodawca m.in. podnosi konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa
podawanych szczepionek oraz wsparcia osób, które ucierpią w wyniku powikłań.
Żądaniem petycji jest podjęcie przez Radę Gminy Łańcut uchwały, której przedmiotem
miałoby być uzyskanie przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów
szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek
powikłań poniosą wszelką odpowiedzialność za niepożądane efekty szczepień.
Przewodniczący Rady Gminy Łańcut, stosownie do swoich kompetencji
wynikających z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713), skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Łańcut w celu zbadania jej zasadności. Komisja, na posiedzeniu
w dniu 12 stycznia 2021 r., po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
w tej sprawie ustaliła, że rada gminy nie ma kompetencji do podejmowania uchwały
w takim przedmiocie, bowiem nie leży to w zakresie jej kompetencji jako organu
samorządu gminnego, ale organów administracji rządowej. Wskazać należy, iż rada
gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań własnych gminy,
a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na
rzecz innych podmiotów. Z uwagi zatem na fakt, iż w przepisach prawa dotyczących
funkcjonowania gmin brak jest regulacji dotyczących podejmowania działań
wskazanych w treści petycji, petycja ta powinna zostać przekazana do organów
właściwych.
Mając na względzie całokształt prowadzonego w tej sprawie postępowania, Rada
Gminy Łańcut powinna przekazać petycję Fundacji Tradycyjne Podkarpacie z dnia
15.12.2020 r. właściwemu organowi tj. Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, do
rozpatrzenia według właściwości.
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