OGŁOSZENIE
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie oczekiwania na dalsze petycje
Znak sprawy: OA.152.2.2020.

W dniach 10 i 14 grudnia 2020 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Bartoszyce wpłynęły
2 petycje dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi
SARS-COV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być m.in.
mieszkańcy gminy Bartoszyce.
Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach zostały one
zakwalifikowane uchwałą Nr XXXIV/242/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji (uchwała w załączeniu), jako
petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
i podlegają łącznemu rozpatrywaniu.
Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze
petycje w sprawie, o której mowa w § 1 ww. uchwały tj. od 5 stycznia 2021 r. czyli do
dnia 5 marca 2021 r.
Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie
ogłoszony na niniejszej stronie, co zastępuje zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji,
o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Ferdycz

UCHWAŁA NR XXXIV/242/2020
RADY GMINY BARTOSZYCE
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się łączne rozpatrywanie petycji dotyczących przyjęcia uchwały w sprawie masowych
szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, planowanych od 2021 r.
§ 2. Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie, o której mowa w § 1 nie dłuższy
niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Ferdycz

Uzasadnienie
W dniach 10 i 14 grudnia 2020 r. wpłynęły do Przewodniczącego Rady Gminy Bartoszyce petycje
dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2,
planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być m.in. mieszkańcy gminy
Bartoszyce.
Autorzy złożonych petycji wnoszą o podjęcie uchwały w których rada gminy uznałaby za zasadne
i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że
w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć wszelkie koszta prawne i finansowe
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz
sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 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.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach jeżeli w ciągu miesiąca od
otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące
tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji
(petycja wielokrotna). Art. 11 ust. 2 w/w ustawy mówi, że na stronie internetowej podmiotu właściwego
do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje
nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2020 r. przeanalizowała treść
przedmiotowych petycji i wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania
petycji i oczekiwanie na dalsze petycje w tej sprawie, przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od
dnia ogłoszenia niniejszej uchwały. Komisja uznała, że istnieje prawdopodobieństwo, iż do rady gminy
będą wpływały kolejne petycje w przedmiotowej sprawie w związku z planowaną akcją szczepień
przeciwko wirusowi SARS-COV-2.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne.

