
UCHWAŁA NR XXXI/219/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 12 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
podjęcia przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały w sprawie planowanego przez Rząd RP szczepienia 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870), w związku 
z art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713 i 1378) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 12 grudnia 2020 r. wniesionej przez Pana Tomasza Marona, Rada Miejska 
w Prószkowie uznaje petycję za nieuzasadnioną. 

2. Uzasadnienie petycji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/219/2021

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 12 marca 2021 r.

Uzasadnienie

W dniu 14 grudnia 2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie wpłynęła petycja, której
przedmiotem było podjęcie uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz
międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Prószków z
powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych w kontekście szczepień przeciwko wirusowi SARS-
CoV-2, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów
szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty
prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Petycja była przedmiotem postępowania wyjaśniającego na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Prószkowie w dniu 27.01.2021r. Po zbadaniu wymogów formalnych oraz wnikliwej analizie treści
petycji, w/w Komisja ustaliła, co następuje:
Zgodnie z art.2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) 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. Zgłoszone w treści petycji żądania nie leżą w zakresie kompetencji Rady Miejskiej w Prószkowie, a
przyjęcie uchwały w brzmieniu wyrażonym w petycji wykracza poza jej zakres działania. Rada podejmuje uchwały
w granicach zadań gminy, zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym. Kwestie związane z wyborem
producentów szczepionek, uzyskania od nich pisemnych gwarancji w razie wystąpienia ewentualnych powikłań
poszczepiennych należą do zadań i kompetencji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (Rady Ministrów).
Nadmienić również należy, iż szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mają charakter dobrowolny.
W związku z powyższym oraz zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz. 870) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Prószkowie postanowiła uznać
przedmiotową petycję jako nieuzasadnioną i skierować pod obrady Rady Miejskiej w Prószkowie stosowny
projekt uchwały w sprawie.
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