UCHWAŁA NR XXXI/170/21
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Piotra Rakowskiego
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2018 r.
poz. 870) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się, że petycja wniesiona w dniu 11 grudnia 2020 r. przez Piotra Rakowskiego nie zasługuje
na uwzględnienie.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach do zawiadomienia wnoszącego
petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Kamil Zajączkowski

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Piotra Rakowskiego
W dniu 11 grudnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Stawiskach wpłynęła petycja Piotra Rakowskiego
dotycząca szczepień na chorobę COVID – 19.
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2018 r. poz. 870)
petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten
organ.
Zgodnie ze Statutem Gminy Stawiski stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej
w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz.1117) w dniu 17 grudnia 2020 r. Przewodniczący Rady przekazał
petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Miejskiej
w Stawiskach opinii w sprawie sposobu załatwienia petycji.
Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji w dniu 25 lutego 2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
uchwaliła opinię, w której stwierdziła, co następuje:
Rok 2020 został zdominowany przez stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, co skutkowało
uchwaleniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).
Przyjęta przez władze Rzeczypospolitej Polskiej strategia szczepień przeciw COVID – 19 zakłada
dobrowolność szczepień, zatem mieszkańcy gminy Stawiski będą mieli możliwość nieskrępowanego
wyboru, czy poddać się szczepieniom czy z nich zrezygnować. Poza tym umowa zawarta przez Komisję
Europejską bezpośrednio z producentami szczepionek nakłada na państwa członkowskie odpowiedzialność
za niepożądane zdarzenia poszczepienne.
W ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji brak jest podstaw prawnych, na podstawie których Rada
Miejska w Stawiskach mogłaby uznać za zasadne i nieodzowne, by Rząd Rzeczypospolitej Polskiej starał
się o uzyskanie pisemnej gwarancji od producentów szczepionek na chorobę COVID-19 wywołaną przez
wirus SARS-CoV-2 w razie wystąpienia negatywnych skutków poszczepiennych wśród mieszkańców
gminy Stawiski.
Z treści petycji wynika, że poprzez udzielenie przedmiotowej gwarancji producenci szczepionek
ponieśliby koszty prawne i finansowe na rzecz mieszkańców gminy Stawiski w przypadku wystąpienia
niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia spełnienie postulatu zawartego w petycji nie jest możliwe.
Po zapoznaniu z powyższym, Rada Miejska w Stawiskach w pełni podziela stanowisko Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji. W związku z tym, uzasadnione
jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie oraz
nieuwzględnieniu postulatu zgłoszonego w jej treści.

