
UCHWAŁA NR 147/XXI/21 
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 19 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. 
poz.870) Rada Gminy  uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji Pana Pana Piotra Rakowskiego z dnia 10 grudnia 2020 roku, dotyczącej 
żądania podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez Radę Gminy Wysokie Mazowieckie - z przyczyn 
wskazanych w zawiadomieniu o sposobie rozpatrzenia petycji, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Wysokie Mazowieckie do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji, poprzez doręczenie mu niniejszej uchwały wraz 
z załącznikiem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Sławomir Jan Misiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr 147/XXI/21 

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie 

z dnia 19 lutego 2021 r. 

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji 

dot. ROO.152.2.2020 

Dnia 18.01.2021 r. Przewodniczący Rady Gminy Wysokie Mazowieckie przekazał do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji petycję Pana Piotra Rakowskiego z dnia 10 grudnia 2020 roku (wniesioną do Urzędu 
Gminy Wysokie Mazowieckie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 11.12.2020 r.). Na 
posiedzeniu w dniu 5 lutego 2020 r.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wysokie 
Mazowieckie stwierdziła co następuje: 

W petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. wnoszący sformułował żądanie podjęcia Uchwały przez Radę Gminy 
Wysokie Mazowieckie o treści w niej wskazanej, a dotyczącej w szczególności „uzyskania przez rząd RP 
pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni 
gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów 
poszczepiennych”. 

Komisja zauważyła, iż przedmiotowa petycja dotyczy zagadnienia, które jest przedmiotem prac 
legislacyjnych Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia dnia 18 stycznia zamieściło na swojej stronie 
projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz 
niektórych innych ustaw, dotyczący świadczenia kompensacyjnego. Na mocy ustawy powstać ma Fundusz 
Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, który ma zapewnić pacjentom środki prawne umożliwiające 
szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi 
spowodowanymi przez podanie szczepionki. Projekt ustawy aktualnie jest na etapie konsultacji 
społecznych. 

Wobec istniejącego stanu faktycznego żądanie podjęcia Uchwały przez Radę Gminy Wysokie 
Mazowieckie o treści wskazanej w petycji należy uznać za bezzasadne.  

Komisja przystąpiła do analizy skargi niezwłocznie po jej otrzymaniu i na posiedzeniu 05 lutego 2021 r., 
po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy, przyjęła powyższe stanowisko. 

Rada Gminy Wysokie Mazowieckie podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i nie 
podejmie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie żądania podmiotu wnoszącego petycję.
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