UCHWAŁA NR XXV/353/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Toszku za organ niewłaściwy do rozpatrzenia złożonej w dniu 14 grudnia
2020 r. petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV-2, z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały.
§ 2. Uznaje się petycję za podlegającą rozpatrzeniu przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz
Rzecznika Praw Obywatelskich.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania podmiotu
wnoszącego petycję o jej przekazaniu właściwym organom.
§ 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Rafał Kucharczyk
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Uzasadnienie
W dniu 14 grudnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynęła od Państwa Ilony
i Ireneusza Miler petycja dotycząca podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie uznania
za niedopuszczalne podjęcie jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych
wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Toszek z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy
sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony
producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi
są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów
poszczepiennych.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi
na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli,
w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji .
Zgodnie z § 43b Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady
Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj.
Śl. z 2017 r. poz. 6521 z późn. zm.) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku na swoim
posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2021 r. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej petycji.
Wskazano, że przedmiot petycji dotyczy zagadnień, do których Rada Miejska w Toszku nie ma kompetencji.
Kwestie związane ze szczepieniami (kolejność szczepień, warunki szczepień, umowy z producentami należą
do właściwości administracji rządowej, a ściślej do Rady Ministrów, Ministra właściwego do spraw zdrowia),
a nadto w zakresie równego traktowania do Rzecznika Praw Obywatelskich.
W toku dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku wskazała,
że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
w przypadku braku właściwości, organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później
niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając
o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. Mając na uwadze powyższe, Komisja zaznaczyła,
że niniejsza petycja wpłynęła do Rady Miejskiej w Toszku w dniu 14 grudnia 2020 r., natomiast w dniu
17 grudnia 2020 r. zgodnie z postanowieniami uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Toszek zostało zaplanowane zwołanie sesji budżetowej, w związku z czym w tak krótkim
odstępie czasu zwołanie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie okazało się niemożliwe. Ponadto wskazano, że z uwagi na sytuację
epidemiologiczną w Polsce wywołaną koronawirusem
oraz
wprowadzoną Narodową Kwarantanną,
zaistniały przesłanki uniemożliwiające przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, zwołania obrad sesji
celem podjęcia stosownej uchwały, co uniemożliwiło przekazanie złożonej petycji organowi właściwemu
w ustawowym terminie.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami
kolegialnymi, jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiotowej petycji,
jest uchwała.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu
jest w pełni uzasadnione.
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