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z dnia 25 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczacej wystapienia do Rządu RP w zakresie szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, 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 w Prudniku uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji Nr Or-II.152.5.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r., w sprawie przyjęcia przez Radę
Miejską w Prudniku uchwały w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów
szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć
i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, Rada
Miejska w Prudniku uznaje petycję za bezprzedmiotową.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Miejskiej w Prudniku zawiadomi wnoszącego
petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Po rozpoznaniu petycji Nr Or-II.152.5.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. złożonej w interesie publicznym w
zakresie przyjęcia przez Radę Miejską w Prudniku uchwały w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych
gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku
jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia
niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji, Rada Miejska w Prudniku uznaje petycję za bezprzedmiotową.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a w
oparciu o art. 94 Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej,
na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego
obowiązujące na obszarze działania tych organów. Wykroczenie poza zakres przyznanej ustawowo
kompetencji, jak i jej nieprawidłowa realizacja uznane są za istotne naruszenie prawa.
Wobec faktu, że złożona petycja nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy - Rada Miejska w
Prudniku uznaje, jak w sentencji.
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