
   
 

UCHWAŁA NR XXXI/197/2021 
RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Gaworzyce uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji wniesionych w dniach 
10 i 14 grudnia 2020 r. dotyczących szczepionek przeciwko COVID-19. 

2. Przekazuje się Prezesowi Rady Ministrów petycje wymienione w ust. 1 - do rozpatrzenia według 
właściwości. 

3. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Gaworzyce stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gaworzyce do przekazania petycji 
i zawiadomienia podmiotów wnoszących petycje o przekazaniu petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Edward Białek 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/197/2021 
Rady Gminy Gaworzyce 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 10 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy w Gaworzycach wpłynęła petycja Szymona Styrczula 
z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie konieczności uzyskania pisemnych gwarancji prawnych 
i finansowych od producentów szczepionek w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów 
poszczepiennych. 

Następnie w dniu 14 grudnia 2020 r.  wpłynęła petycja Piotra Sterkowskiego  z dnia 14 grudnia 2020 r. 
o takiej samej treści. 

W wyniku analizy otrzymanych petycji, dokonanej w oparciu o art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
20014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Przewodniczący Rady Gminy Gaworzyce uznał, że 
otrzymane petycje dotyczą tej samej sprawy, wobec czego petycje należy zakwalifikować do petycji 
wielokrotnych w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy j.w. 

W dniu 18 grudnia 2020 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Gaworzyce ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Gaworzyce z dnia 15 grudnia 2020 r. o petycji 
wielokrotnej, w którym stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
został określony termin oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynoszący 1 miesiąc 
od dnia opublikowania ogłoszenia. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły dalsze petycje w tej samej sprawie. 

Rada Gminy Gaworzyce w dniu 28 stycznia 2021 r. po zapoznaniu się z argumentacją przedstawioną 
w petycjach, stanowiskiem Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2020 r., stanowiskiem Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji z dnia 28 stycznia 2021 r. uznała, że podmiotem właściwym do rozpatrzenia 
petycji wniesionych w dniach 10 i 14 grudnia 2020 r. jest Prezes Rady Ministrów, bowiem rząd jest 
organizatorem Narodowego Programu Szczepień, zaplanował działania, które mają zagwarantować 
przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Program rządowy 
obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring 
przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.
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