UCHWAŁA Nr XXV/220/21
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji

Na podstawie 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 Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.Nie uwzględnia się petycji Pana P.S. z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia
przez organ stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka uchwały w przedmiocie wolności, praw
człowieka i obywatela oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki przeciwko wirusowi
Covid-19.
§ 2.Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do
zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję, o której mowa w § 1 o sposobie jej załatwienia
poprzez doręczenie mu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska

Uzasadnienie
W dniu 15 grudnia 2020 r. wpłynęła do Rady Miasta Rawa Mazowiecka, za
pośrednictwem jej Przewodniczącego, petycja Pana P.S. ( sygnowana datą 14 grudnia 2020 r.)
w sprawie przyjęcia przez ten organ stanowiący miasta uchwały o treści określonej tą petycją.
W petycji podmiot ją wnoszący, powołując się na konstytucyjne zasady: równości obywateli
wobec prawa, równego traktowania przez władze publiczne, zakazu dyskryminacji w życiu
politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny- zgłosił żądanie zajęcia
przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka stanowiska, w drodze uchwały, odnośnie planowanych
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej masowych szczepień przeciwko Covid- 19, a w
szczególności w zakresie prowadzonych negocjacji z producentem tych szczepionek
i uzyskania od tych producentów pisemnych gwarancji, że w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe z
nimi związane.
Rada Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z istotą petycji i stanowiskiem jej Komisji
Skarg, wniosków i petycji uznała, iż petycja ta nie zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do dyspozycji art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym( Dz U z 2020 r. poz 713 z późn. zm) do zakresu działania gminy należą wszystkie
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Organy stanowiące gmin podejmują swoje rozstrzygnięcia w formie uchwał, przy czym
rozstrzygnięcia te muszą mieć podstawy w obowiązujących przepisach prawa. Nie budzącym
wątpliwości – zdaniem Rady Miasta Rawa Mazowiecka – jest fakt, iż przedmiot żądania petycji
nie mieści się w kompetencjach organów stanowiących gmin, określonych prawem. Należy on
bowiem niewątpliwe do zadań i kompetencji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też,
skoro żądanie petycji nie leży w kompetencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka nie może być
ono przedmiotem jej działania. Tym samym podjęcie przez organ stanowiący Miasta Rawa
Mazowiecka uchwały o treści zgodnej z żądaniem petycji wykraczałyby poza zakres zadań
gminy, a zatem byłoby niezgodne z obowiązującym prawem. Zgodnie z zasadą praworządności
określoną art. 7 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa. Zgodnie z tą zasadą organom władzy publicznej wolno tylko
tyle, na ile pozwalają przepisy prawa, przy czym organy władzy publicznej nie mogą
domniemywać swoich kompetencji. Kompetencje te muszą jasno i jednoznacznie wynikać
z przepisów prawa ( ustaw).
W tym stanie formalno- prawnym sprawy, z uwagi na fakt, iż przedmiot petycji nie
należy do kompetencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka- brak jest jakichkolwiek podstaw do
jej uwzględnienia.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Sposób
załatwienia petycji w myśl art. 13 ust 2 tej ustawy nie może być przedmiotem skargi.

