UCHWAŁA Nr XXVI/179/2020
RADY POWIATU W ZWOLENIU
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i przekazania petycji według właściwości

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się z petycją z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie równego traktowania
wszystkich przez władze publiczne, Rada Powiatu w Zwoleniu postanawia o nieuwzględnieniu
przedmiotowej petycji z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Rada Powiatu w Zwoleniu uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji w odniesieniu
do szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2.
2.W tym zakresie przekazuje petycję do Rady Ministrów jako do właściwego podmiotu.
§ 3.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do powiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia, poprzez przesłanie niniejszej uchwały wraz
z uzasadnieniem.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:
Przewodniczący Rady Powiatu
inż. Piotr Fijołek

Uzasadnienie
W dniu 11 grudnia 2020 roku do Rady Powiatu w Zwoleniu wpłynęła petycja z dnia 10
grudnia 2020 roku dotycząca równego traktowania wszystkich przez władze publiczne.
Ponadto dotyczy wpłynięcia na Rząd RP, aby przed rozpoczęciem zapowiadanych masowych
szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 planowanych od 2021 r., których
eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy powiatu zwoleńskiego, uzyskał
pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek
powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia
niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz.
870) petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest
rozpatrywana przez ten organ.
Na podstawie art.16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu rozpatruje petycje składane przez obywateli; w tym
celu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji. Natomiast z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) wynika, że petycję dotyczącą kilku spraw
podlegających
rozpatrzeniu
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w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie do pozostałych
właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Zwoleniu po zapoznaniu się
z petycją dokonała następujących ustaleń:
Obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej prawo krajowe reguluje kwestie równości praw. Na
szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje ustawa zasadnicza- Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. , która w art. 32 i 33, w sposób jednoznaczny wskazuje:
„Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny.
Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu
rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
2.Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia
i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia
społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności
publicznych i odznaczeń”.
Jednostki samorządowe w Polsce z mocy prawa zobligowane są do respektowania prawa
i z tych obowiązków organy Powiatu Zwoleńskiego wywiązują się w sposób właściwy, dbając
o wykonywanie zadań publicznych z uwzględnieniem interesu publicznego oraz
indywidualnych interesów obywateli w sposób niedyskryminujący z jakiejkolwiek przyczyny,
nie ulegając jakiejkolwiek presji.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła decyzję
o nieuwzględnieniu pierwszej części petycji co do której Rada Powiatu w Zwoleniu jest
właściwa do rozpatrzenia ponieważ istnieją regulacje prawne dotyczące równości obywateli
wobec prawa i takiego też traktowania obywateli przez organy Powiatu Zwoleńskiego.
W związku z tym, że Rada Powiatu w Zwoleniu nie jest właściwa do rozpatrzenia
przedmiotowej petycji w odniesieniu do szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, na
podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, przekazuje petycję w tym
zakresie według właściwości do Rady Ministrów jako do podmiotu właściwego.
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