
UCHWAŁA Nr             /                  / 2021 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia                   2021 r. 

 

 w sprawie:   uznania Petycji, złożonej przez Pana Sebastiana Pitoń 

dotyczącej przyjęcia przez Radę Miasta Zakopane Uchwały w sprawie 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, za niezasługującą na 

uwzględnienie 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U.  

z 2018 poz. 870), Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje: 

 

§1 

Rada Miasta Zakopane uznaje Petycję, złożoną przez Pana Sebastiana Pitoń dotyczącą 

przyjęcia przez Radę Miasta Zakopane Uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2, za niezasługującą na uwzględnienie. 

§2 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§3 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miasta Zakopane zawiadomi 

wnoszącego. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



Załącznik do Uchwały 

Nr           /         /2021 

z dnia                2021 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W  dniu 11.12.2020 r. wpłynęła petycja adresowana do Przewodniczącego Rady Miasta 

Zakopane, dotycząca podjęcia przez Radę Gminy Miasto Zakopane uchwały w sprawie 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja powinna zawierać: 

1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję 

jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych 

podmiotów oraz osobę reprezentująca podmiot wnoszący petycję; 

2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz 

adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa 

podmiotów w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego  

z tych podmiotów; 

3. oznaczenie adresata petycji; 

4. wskazanie przedmiotu petycji. 

Zgodnie z definicją legalną 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. A zatem w świetle art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 870) można przyjąć, iż petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie 

podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej żądania, 

mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata.  

  Treścią żądania zawartego w przywołanej petycji jest podjęcie przez Radę Miasta 

Zakopane Uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie planowanych przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej powszechnych szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2;  

w szczególności zaś w zakresie prowadzonych negocjacji z producentami szczepionek oraz 

warunków zawieranych na tę okoliczność umów gwarantujących poniesienie wszelkich 



kosztów w sytuacji wystąpienia powikłań poszczepiennych przez producentów szczepionek.  

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż pomimo wskazanych w art. 18 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zadań własnych 

gminy w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli – kwestie związane z wyborem 

producentów szczepionek oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich 

zakupu (stanowiące przedmiot wystąpienia do Przewodniczącego Rady Miasta 

Zakopane) nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady gminy. Powyższe kompetencje 

należą do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (Rady Ministrów). 

W odniesieniu do przedmiotu petycji – tak jak w przypadku innych podań – organy mają 

obowiązek przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje  

w zakresie spraw pozostających w ich kompetencjach. W odniesieniu do żądania zawartego  

w rozpatrywanej petycji, należy stwierdzić, iż nie leży w zakresie kompetencji Rady Miasta 

Zakopane więc nie może być przedmiotem jej działań. Powyższego faktu nie zmienia sama 

możliwość podejmowania przez Radę Miasta Zakopane stanowisk, rezolucji czy apeli, gdyż 

delegacja do podejmowania przez Radę takich niewiążących stanowisk nie tworzy podstawy 

materialnoprawnej do podjęcia rozstrzygnięcia w podnoszonej w petycji sprawie. 

 Biorąc powyżej przedstawione przesłanki pod uwagę, przedmiotową petycję uznaje się 

za niezasługującą na uwzględnienie z uwagi na fakt, iż przedmiot petycji nie mieści się  

w kompetencjach Rady Miasta Zakopane. 

 


