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W nawiązaniu do złożonej petycji z dnia9 grudnia 2020 roląt (data wpływu 28 grudnia
2020 roku) w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Sanoka uchwĄ doĘczącej sprzeciwu
wobec dyskryminacji mieszkńców Sanoka orźv masowych szczepień przeciwko wirusowi
SARS -CoV -2, uprzejmie wyj aśniam:

Zgodńe z defnicją legalną przedmiotem petycji może być żądanię, w szczególności zmiany
przepisówprawa, podjęciarozstzygnięcialub innego dzińańaw sprawie doĘczącej podmiotu
wrroszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony
w imię dobra wspólnego, mieszczących się w za]<resie zadń i kompetencji adresata petycji.
Azatem w świetle artykułu 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach można
przyjąc, że peĘcja stanowi takie wysĘpienie, które zawiera żądanie podjęcia przęz organ
ńadry publicznej określonego co do fieścii formy prawnej żądańa mieszczącego się w
zakresie zadań i kompetencji jej adresata. Zgloszone w peĘcji z dńa 9 grudnia 2020 roku
żądanie doĘczy podjęcia przez Radę Miasta Sanoka uchwały dotyczącej sprzeciwu wobec
dyskryminacji mieszkńców Sanoka (w tym z powodów rasowych, religijnych, medycznych
czy sanitarnych) oraz w zrłiązku z zapońadaną ptzęz Rząd RP akcją masolvych szczepieit
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 koniecznościąuzyskania pisemnych gwarancji od
producentów szczepionek poniesienia wszelkich kosźów w sytuacji wysĘpienia powikłń
poszczepiennych.
Petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zarekomendowała
następujące stanowisko:

Odnosząc się do pierwszego akapitu przesłanej petycji stanowi on powielenie obowią4ujących
przepisów KonsĘrtucji RP więc nie ma potrzeby podejmowania uchwĄ o tej samej treŚci.

W

kwestii planowanych masowych szczepiefi brak na chwilę obecną przepisów ich
o obowipkowym charakterze. Mimo że do zadń własnych gminy, określonych w art. 18
ustawy z dńa 8 marca 1990 roku o sarrrcrządzie gminnym rrńeży ochrona zdrońa oraz

bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie za^ilązane z wyborem producentów szczepionek
orazptowadzeniaznimi negocj acji doĘczących warunków ich zakupu, stanowiące przedmiot
wysĘpienia do Rady Miasta Sanoka, nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady grriny.
kompetycji rządu RP.
Należą do

zńńi

a tym
W odnięsieniu do petycji organy muszą przestrzegać z vrzędu swojej właściwości,
samym rczpaĘwaó petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Dlatego, skoro

żądante zawark w petycji nie |ezy w zakresie kompetencji Rady Miasta Sanoka, to nie może
też by ć przedmiote m jej dzińń.

Na podstawie art. 6 ust. l ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach przedmiotową petycję
ptzekazuje się zatem wedfug właściwości
do Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa
Zdtońąw którego kompetencjachjest m.in. prowadzenie spraw zzakęsuzakupu szczepionek
sfużących do przeprowadzanta obowiązkołvych szczepień ochronnych oraz wspóĘraca z
Głównym Inspektoratem Sanitamym w tym zakresie.
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