UCHWAŁA NR XXV/238/2021
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani I.G. z dnia 11.12.2020 r.
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 z późn. zm.), art. 9 ust. 2,
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r.
poz. 870) Rada Gminy Raba Wyżna uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje
uwzględnienie.

się,

że

petycja

z dnia

11.12.2020 r.

nie zasługuje

na

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do
uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Raba Wyżna do
zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Raba
Wyżna
mgr Robert Wodziak
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Załącznik do uchwały Nr XXV/238/2021
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 25 lutego 2021 r.
Uzasadnienie
/w oparciu o protokół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia
09.02.2021 r/
W dniu 11.12.2020r. do Rady Gminy Raba Wyżna wpłynęła petycja
dotyczycąca spraw związanych ze szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
i wpływem szczepionki na ludzki organizm. Podmiot wnoszący petycję uważa, iż
należy podjąć uchwałę Rady Gminy, która w swej treści regulowałaby sprawy
związane z przymusowym szczepieniem oraz konsekwencjami związanymi
z nieprzyjęciem szczepionki np. nie wpuszczaniem do samolotów czy
pierwszeństwo przy korzystaniu z usług lekarskich, czyli. tzw. dyskryminacja.
Ponadto podmiot wnoszący petycje uważa, iż konieczne jest zobowiązanie rządu
Rzeczypospolitej Polskiej do uzyskania pisemnej gwarancji ze strony
producentów
szczepionek,
że
w przypadku
jakichkolwiek
powikłań
poszczepiennych gotowi są przejąć koszty finansowe i prawne z tego tytułu.
Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji poinformowała obecnych
członków posiedzenia, że zgodnie z § 64 ust.1 Statutu Gminy Raba Wyżna
uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna Nr XLVII/389/2018 z dnia
18 września 2018 r. Przewodniczący Rady Gminy przekazał do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Raba Wyżna
przedmiotową petycję celem
opracowania propozycji sposobu jej rozpatrzenia oraz do Wójta Gminy Raba
Wyżna, celem zajęcia stanowiska w powyższej sprawie.
Wójt Gminy Raba Wyżna pismem z dnia 30.12.2020 r., znak: SG.152.6.2020
wyjaśnił następujące kwestie:
„Wnioski złożone są do Rady Gminy jako organu uchwałodawczego
z projektem treści uchwały, w związku z czym Wójt gminy nie może odnieść się
do jej merytorycznej treści jako organ wykonawczy. Zasadność podjęcia takiej
uchwały oraz jej treść zależą bowiem od decyzji Rady Gminy jako organu
uchwałodawczego.
Ponadto wszelkie wyjaśnienia dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są
dostępne na stronach rządowych. Z tych odpowiedzi wynika miedzy innymi ,
cytuje;
„Szczepienia będą dobrowolne , jednak rekomendujemy Polakom, aby się
zaszczepili. Szczepionka jest rozwiązaniem, które może zabezpieczyć nas przed
kolejnymi falami pandemii. Im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed
koronawirusem będzie skuteczniejsza. Chcemy, żeby szczepienie było dostępne
w każdej gminie, żeby każdy mógł się na nie w sposób prosty zapisać i w sposób
bezproblemowy na nie trafić. Celem strategicznym zapisanym w Narodowym
programie Szczepień jest osiągniecie poziomu zaszczepienia społeczeństwa
umożliwiającego zapanowanie nad pandemią COVID-19 do końca 2021 roku,
przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.”
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W związku z powyższym, decyzja co do sposobu rozpatrzenia petycji – czy
przychylić się do podjęcia uchwały w zaproponowanej treści przez
wnioskodawców należy jedynie do Rady Gminy jako organu uprawnionego do
podjęcia uchwały.”
Po zapoznaniu się z odpowiedzią Wójta Gminy Raba Wyżna i po krótkiej
dyskusji Komisja uznała że:
1) kwestie związane z organizacją bezpiecznych szczepień należą do zadań
i kompetencji Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia.
2) z tego co jest wiadome członkom komisji szczepienia są dobrowolne, nikt
nie jest przymuszany do ich przyjmowania i nie są wyciągane żadne
konsekwencje z nie przyjęcia szczepionki.
W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu
jednogłośnym rekomenduje Radzie Gminy uznanie, że petycja z dnia 11.12.2020
r,. nie zasługuje na uwzględnienie.
W dalszej części posiedzenia na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji
zgodnie z § 65 ust. 2 pkt . 4 Statutu Gminy Raba Wyżna został przygotowany
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia
11.12.2020 r. Członkowie Komisji upoważnili również Przewodniczącą Komisji do
przedłożenia przedmiotowego projektu uchwały Radzie Gminy.
Rada Gminy Raba Wyżna przyjęła ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
jako własne.
Uwzględniając
uwzględnienie.
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