DRUK NR 315
PROJEKT
Zatwierdzony przez
KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW
I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ
W HALINOWIE
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia petycji – listu otwartego „Alarm! STOP zabójczemu
GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”
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.) oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. W wyniku rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia petycji – listu otwartego „Alarm! STOP
zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”, Rada Miejska w Halinowie nie uwzględnia
złożonej petycji z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2. Uchwałę doręcza się podmiotowi wnoszącemu petycję.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Halinowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
W dniu 18 stycznia 2021 r. do Rady Miejskiej w Halinowie wpłynęła petycja – list otwarty „Alarm! STOP
zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”, skierowany do Prezydenta RP, Członków
Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), przedmiotem
petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego
działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata
petycji.
Zakres przedmiotowy petycji obejmował kwestię poparcia przez Radę Miejską w Halinowie wskazanej
powyżej petycji – listu otwartego dotyczącego zaprzestania szczepionek przeciwko COVID-19 w Polsce oraz
podjęcia działań edukacyjnych.
W oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 stycznia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), Minister Zdrowia w dniu 31 grudnia 2020 r. wydał
rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19, polegającej na wykonywaniu szczepień przeciwko
tej chorobie zakaźnej.
Podkreślenia wymaga fakt, iż każdy obywatel – pacjent, ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie
świadczeń zdrowotnych, w tym przyjęcie szczepionki, bądź też odmowy. Zgodnie z Narodowym Programem
Szczepień (będącym programem rządowym, a nie gminnym), szczepienia przeciwko COVID-19,
są szczepieniami dobrowolnymi – rekomendowanymi. To stanowi, iż nie ma obowiązku szczepień, a każdy
obywatel – pacjent, może zgodnie ze swoją wolą – albo szczepionkę przyjąć albo z niej zrezygnować.
Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji podczas posiedzenia w trybie zdalnym z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość w dniu 13 maja 2021 r. zapoznali się ze złożoną petycją, a także
przeprowadzili jej szczegółową analizę. W opinii Komisji, nie ma podstaw do podejmowania uchwały
wyrażającej poparcie dla złożonej petycji – listu otwartego. W świetle powyższego, Rada Miejska w Halinowie
nie uwzględnia złożonej petycji.
Rozstrzygnięcie, co do sposobu załatwienia petycji przez Radę Miejską następuje w formie uchwały.
Stanowi ona podstawową formę, w jakiej zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – organ stanowiący
wyraża swoją wolę i rozstrzyga sprawy – pozostające w zakresie jego kompetencji. Uchwała taka zapada
zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej
połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.
Rada Miejska w Halinowie informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.
Jednocześnie Rada Miejska w Halinowie informuje o treści art. 12 ustawy o petycjach, który stanowi,
iż podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie,
która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe
fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. W tym przypadku podmiot
właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji
bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

