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Nr korespondencji SOD

UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia .................... 2021 r.

w sprawic stwierdzenia braku wlaéciwoéci do rozpatrzenia petycji w sprawie szczepicr’l przeciwko

wirusowi SARS-CoV-Z

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Lj. DZ. U. z 2020 r., p02. 713 zpéin. zm.) oraz 2111.6 ust. 1 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (t.j.
Dz. U. z 2018 r. p02. 870) na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, c0 nastgpuje:

§l.Stwicrdzic’ brak wlaéciwos'ci Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia petycji wsprawic szccicﬁ
przcciwko wirusowi SARS-CoV-2, zprzyczyn okreélonych wuzasadnicniu stanowiqcym zamcznik do
niniejszej uchwa1y.

§ 2. Przekazaé petycje Radzie Ministréw, do za1atwienia zgodnie z kompetencjami.

§3. Zobowiqzac’ Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania oséb sk1adajqcych petycje
0 zatym przez Rade; Miasta stanowisku oraz do przekazania petycji Radzie Ministréw.

§ 4. Uchwa1a wchodzi w ZyCie z dniem p0dj¢cia.
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Zaiqcznik do uchwaly Nr ....................
Rady Miasta Gliwice
z dnia .................... 2021 r.
Uzasadnienie

W dniach 12, 14 i 30 grudnia 2020 r. do Urz¢du Miejskiego w Gliwicach wp}yn¢%y trzy jednobrzmiqce
pctycjc osob ﬁzycznych - micszkaﬁcéw Gliwic, Warszawy oraz powiatu tamogorskiego, w sprawic uzyskania
przez Radg Ministréw RP gwarancji od producentow szccionek przeciwko SARS—CoV-Z, Ze poniosq oni

prawne i ﬁnansowe koszty wystqpienia niepoiqdanych odczynow poszcciennych. Sprawa zostala przekazana
do Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji Rady Miasta (dalej zamiennie: Komisja), celem zbadania.

Zgodnie z opinia prawnzg, o ktorq wystqpﬂa Komisja, Rada Miasta Gliwice nie jest wkaéciwa do rozpatrzenia
przedmiotowych petycji i powinna je przekazaé Radzie Ministrow do za’mtwienia wg whiéciwoéci.

W zwiazku z powszym, zgodnie z otrzymanq opiniq prawna, Komisja rekomenduje Radzie Miasta
stwierdzenie braku wlaéciwoéci do rozpatrzenia przedmiotowych pctycji i przekazanic ich do Rady Ministrow
cclcm zalatwienia.
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