
UCHWAŁA NR XXVII.205.2021 
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie 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 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada 
Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 14 grudnia 2020 r. dotyczącej interesu publicznego w sprawie 
podjęcia przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze 
strony producentów szczepionek, że w wyniku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie 
koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych uznaje petycje za 
nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji. Uzasadnienie dotyczące sposobu 
jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby wnoszącej 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Cichoń 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII.205.2021 

Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; 
wnioski oraz petycji składane przez obywateli; w tym celu powołuje się komisje skarg, wniosków i petycji. 

Do Rady Miejskiej w Ujeździe w dniu 14 grudnia 2020r. wpłynęła petycja pana Marka Songina w interesie 
publicznym w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały dotyczącej uzyskania przez Rząd RP 
pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w wyniku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni 
przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych 

Na podstawie § 87 ust.1 i 2 Statutu Gminy Ujazd stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX.305.2018 
Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe skierował petycję pismem do Przewodniczącej Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w zakresie opracowania stanowiska w tej sprawie. Dnia 20 styczna 2021 roku 
przedmiotowa Komisja zapoznała się z treścią petycji oraz opracowała swoje stanowisko w/w sprawie. 

Zgłoszone w petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Miejską w Ujeździe 
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. Pomimo, iż do zadań własnych gminy, określonych 
w artykule 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 i 1378) 
należy ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie związane z wyborem producentów 
szczepionek oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu, stanowiące przedmiot 
wystąpienia do Rady Miejskiej w Ujeździe, nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady gminy. Należą do 
zadań i kompetycji rządu (rady ministrów). 

W odniesieniu do petycji - tak jak w przypadku innych podań - organy muszą przestrzegać z urzędu swojej 
właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Dlatego, 
skoro żądanie zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady Miejskiej w Ujeździe, to nie może też 
być przedmiotem jej działań. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Ujeździe po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia 
petycji.
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