UCHWAŁA NR XXIV/312/2021
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wystąpienia do Rządu RP w zakresie szczepień przeciwko
wirusowi SARS Covid-19
Na podstawie art. 18 b 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 Krapkowicach uchwala, co następuje :
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji Pana Tomasza Marona z dnia 11 grudnia 2020 r. Nr OST.152.5.2020 w sprawie
podjęcia przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały w sprawie uzyskania przez Rząd RP gwarancji od
producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS Covid-19, by w przypadku wystąpienia powikłań gotowi
byli ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, Rada
Miejska w Krapkowicach uznaje petycję za nieuzasadnioną.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach zawiadomi wnoszącego
petycję .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bernard Friedla
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UZASADNIENIE

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy może podejmować uchwały
tylko w granicach zadań własnych gminy czyli w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy zawarty w
art. 7 ust. 1 wymienionej ustawy, nie obejmuje swym zakresem uznania za niedopuszczalne
działań innych organów administracji publicznej ani podejmowania jakichkolwiek działań
władczych wobec organów administracji centralnej RP – obejmuje to min. postulat autora petycji o
uznaniu za zasadne i nieodzowne by Rząd RP podjął określone w petycji działania
Podjęta tak uchwała wykraczałaby poza zakres zadań własnych gminy i byłaby więc niezgodna
z obowiązującym prawem. Organ władzy publicznej działa wyłącznie w ramach
i w granicach e mogą one podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im zezwala a więc
niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca, oparta na szerokiej interpretacji artykułu 18 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym.
Niniejsza uchwała wraz uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) i
zostanie ona doręczona wnoszącemu petycję.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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