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                 W nawiązaniu do  petycji złożonej w dniu 11 grudnia 2020 roku w sprawie podjęcia przez 
Radę Miejską w Stopnicy uchwały dotyczącej planowanych przez rząd polski powszechnych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, uprzejmie wyjaśniam, że petycja w przedmiotowej sprawie była 
przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stopnicy, w wyniku czego 
ustalono: 
Zgodnie z definicją legalną przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów 
prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego 
petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, 
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. A zatem w świetle artykułu 2 ust. 3 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku (Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 870) o petycjach można przyjąć, 
że petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej 
określonego co do treści i formy prawnej żądania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej 
adresata. Zgłoszone w petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Miejską 
w Stopnicy 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 (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 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 Stopnicy, nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady gminy lecz należą do zadań 
i kompetycji rządu (rady ministrów) gdzie należało złożyć petycję w przedmiotowej sprawie. 
            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 Stopnicy,  to nie może też być przedmiotem jej działań. 
            Biorąc powyższe pod uwagę, projekt uchwały organu stanowiącego we wnioskowanym przez 
Pana zakresie, nie będzie procedowany na posiedzeniu Rady Miejskiej w Stopnicy.  
            Z uwagi na skierowanie petycji do innych organów  RP, Rada Miejska nie miała obowiązku 
przekazywania petycji do organu właściwego. 
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