UCHWAŁA NR XXIX/229/21
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), oraz art.6 ust.1 i
art.13 ust.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r.
poz.870), uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Powiatu Opoczyńskiego uznaje się za niewłaściwą do
rozpatrzenia petycji w sprawie przyjęcia uchwały odnoszącej się do
równego traktowania mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego, jak
również do uzyskania gwarancji ze strony producentów szczepionek, że
w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć wszelkie koszty
prawne
i
finansowe
wystąpienia
niepożądanych
odczynów
poszczepiennych i postanawia przekazać petycję do Prezesa Rady
Ministrów jako organu właściwego do jej rozpatrzenia.
§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego,
o którym mowa w § 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
Powiatu Opoczyńskiego, którego zobowiązuje się przesłania odpisu
niniejszej uchwały składającemu petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisał:
Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

Załącznik do uchwały
Nr XXIX/229/21
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 stycznia 2021r.

Uzasadnienie
W dniu 10 grudnia 2020 roku do Przewodniczącego Rady Powiatu
Opoczyńskiego wpłynęła petycja odnośnie przyjęcia uchwały
odnoszącej się do równego traktowania mieszkańców Powiatu
Opoczyńskiego, jak również do uzyskania gwarancji ze strony
producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań
gotowi są przyjąć wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia
niepożądanych odczynów poszczepiennych. Przewodniczący Rady
Powiatu Opoczyńskiego przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji celem opracowania projektu uchwały.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji wystąpił do Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia
i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie
o ustosunkowanie się do ww. petycji.
Komisja dokonała analizy treści złożonej petycji, jak również analizy
wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska,
Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w
Opocznie uznając, iż treść petycji stanowi zadanie rządowe i że organ,
który otrzymał petycję nie jest właściwy do jej rozpatrzenia.
Mając na uwadze powyższe Rada Powiatu Opoczyńskiego zmuszona
była stwierdzić swoją niewłaściwość i stosownie do art. 6 ust.1 Ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przekazać skargę do organu
właściwego jakim jest Prezes Rady Ministrów w celu jej rozpatrzenia.

