UCHWAŁA NR XXXVII/265/2021
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020r.,
poz. 920) oraz art. 9 ust. 2 i art.13 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014r. o petycjach (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 870)
Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:
§ 1. Rada Powiatu Kolskiego po rozpatrzeniu petycji złożonej przez Piotra Sterkowskiego w sprawie
podjęcia przez Radę Powiatu Kolskiego uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2
postanawia nie uwzględnić wniosków zawartych w petycji z przyczyn i podstaw wskazanych w uzasadnieniu
Uchwały.
§ 2. Niniejsza Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 870)
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/265/2021
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.

W dniu 14 grudnia 2020r. do Starostwa Powiatowego w Kole wpłynęła petycja Pana Piotra
Sterkowskiego w sprawie podjęcia przez organ stanowiący Powiatu Kolskiego uchwały w sprawie
poszanowania praw obywatelskich i konstytucyjnych mieszkańców Powiatu Kolskiego w związku
z przygotowanym Narodowym Programem Szczepienia przeciw Covid- 19 oraz uzyskaniu pisemnych
gwarancji ze strony producentów szczepionek w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów
poszczepiennych.

Przedmiotowa petycja została przez przewodniczącego Rady przekazana do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, celem rozpatrzenia i przedstawienia stanowiska Radzie Powiatu Kolskiego.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem
formalnym i uznała, że pismo z 14 grudnia 2020r. spełnia wymagania określone w art. 4 ustawy
o petycjach. Komisja w toku przeprowadzonego postępowania stwierdziła, iż Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej przyznaje każdemu prawo do ochrony zdrowia oraz gwarantuje obywatelom swobodę decydowania
o własnym postępowaniu. Szczepienia przeciw COVID- 19 są bezpłatne i dobrowolne, a elementem
strategicznym zaszczepienia społeczeństwa polskiego przeciwko wirusowi SARS-CoV- 2 jest zapanowanie
nad pandemią COV1D-19. Działania podejmowane przez Rząd RP nie są uzależnione od stanowiska
żadnych z organów jednostek samorządu terytorialnego - Powiatu Kolskiego. Ranga tematów
podnoszonych w przedmiotowej petycji nie należy w gestii właściwości Rady Powiatu Kolskiego.

Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu Kolskiego nie uwzględnia wniosków zawartych w niniejszej
petycji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Po wiatru JColskiego

Marek. Świątek
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