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Odpowiedź wysłano na adres:

W nawiązaniu do złożonej petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Radę 
Miasta i Gminy Kórnik uchwały dotyczącej planowanych przez rząd polski powszechnych 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, uprzejmie wyjaśniam:

Zgodnie z definicją legalną, określoną w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (l.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 870) 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. Zatem w 
świetle art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach należy przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, 
które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego w tejże ustawie - co 
do treści i formy prawnej - żądania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji lego organu 
jako jej adresata. Zgłoszone w petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. żądanie dotyczy podjęcia przez 
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie planowanych, a 
właściwie już prowadzonych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS- 
CoV-2, w szczególności w zakresie prowadzonych negocjacji z producentami szczepionek, 
warunków zawieranych umów oraz zagwarantowania przez producentów szczepionek 
poniesienia wszelkich kosztów w sytuacji wystąpienia powikłań poszczepiennych. Pragnę 
zwrócić uwagę, iż pomimo, że do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ust. I pkl 5) 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (l.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) 
należy ochrona zdrowia, to jednak kwestie związane z wyborem producentów szczepionek oraz 
prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu, stanowiące przedmiot 
wystąpienia do Rady Miasta i Gminy Kórnik, nic mieszczą się w zakresie jej kompetencji. 
Należą do zadań i kom petycji Rady Ministrów, jako rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

W odniesieniu do petycji - lak jak w przypadku innych podań - organy muszą przestrzegać z 
urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich 
kompetencjach. Dlatego, skoro żądanie zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady 
Miasta i Gminy Kórnik, to nic może być przedmiotem jej działań. Nie zmienia lego sama 
możliwość podejmowania przez Radę Miasta i Gminy Kórnik deklaracji, oświadczeń, apeli czy 
opinii, gdyż delegacja do podejmowania przez tul. Radę takich niewiążących stanowisk wynika 
jedynie ze Statutu Miasta i Gminy Kórnik (paragraf 24 Statutu) i nie tworzy podstawy 
materiałnoprawnej do podjęcia w niniejszej sprawie rozstrzygnięcia. Wobec braku w strukturze 
organów władzy publicznej podmiotu właściwego do rozważenia zasadności zadośćuczynienia



żądaniu zawartemu w złożonej petycji (co do treści i formy), pismo z dnia 14 grudnia 2020 r.
podlega zwróceniu.

Z ewentualną petycją zawierającą żądanie uzyskania przez polski rząd w związku z 
rozpoczęciem w Polsce masowych szczepień przeciwko wirusowi covid-19 gwarancji od 
producentów szczepionek, że gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe 
wystąpienia niepożądanych odczynów' poszczepicnnych. należy wystąpić bezpośrednio do Rady 
Ministrów' - jako podmiotu nadzorującego proces zawierania umów' z dostawcami szczepionek.

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Kornik 

Adam Lewandowski

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - DOSilJP DO INFORMACJI 
PUBLICZNEJ
Zgodnie z ari. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw) 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Dz. Urz. UE I. 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuje, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1. 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka - Bachman, e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku 

z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO oraz ustaw) z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej.

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkl. 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom 
władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władz.) publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia IS stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw a trzeciego/organizacji międzynarodowej.
S) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa, 

w przypadku gdy Państw a dane osobowe przetw arzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi na wniosek.
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Odpowiedź wysłano na adres:

W nawiązaniu do złożonej petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Radę 
Miasta i Gminy Kórnik uchwały dotyczącej planowanych przez rząd polski powszechnych 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, uprzejmie wyjaśniam:

Zgodnie z definicją legalną, określoną w ustawie z dnia I I lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 870) 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. Zatem w 
świetle art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach należy przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, 
które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego w tejże ustawie - co 
do treści i formy prawnej - żądania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji tego organu 
jako jej adresata. Zgłoszone w petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. żądanie dotyczy podjęcia przez 
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie planowanych, a 
właściwie już prowadzonych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi S/\RS- 
CoV-2, w szczególności w zakresie prowadzonych negocjacji z producentami szczepionek, 
warunków zawieranych umów oraz zagwarantowania przez producentów szczepionek 
poniesienia wszelkich kosztów w sytuacji wystąpienia powikłań poszczepiennych. Pragnę 
zwrócić uwagę, iż pomimo, że do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ust. I pkt 5) 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r„ poz. 713 i 1378) 
należy ochrona zdrowia, to jednak kwestie związane z wyborem producentów szczepionek oraz 
prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu, stanowiące przedmiot 
wystąpienia do Rady Miasta i Gminy Kórnik, nie mieszczą się w zakresie jej kompetencji. 
Należą do zadań i kompetycji Rady Ministrów, jako rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

W odniesieniu do petycji - tak jak w przypadku innych podań - organy muszą przestrzegać z 
urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich 
kompetencjach. Dlatego, skoro żądanie zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady 
Miasta i Gminy Kórnik, to nie może być przedmiotem jej działań. Nic zmienia tego sama 
możliwość podejmowania przez Radę Miasta i Gminy Kórnik deklaracji, oświadczeń, apeli czy 
opinii, gdyż delegacja do podejmowania przez tul. Radę takich niewiążących stanowisk wynika 
jedynie ze Statutu Miasta i Gminy Kórnik (paragraf 24 Statutu) i nie tworzy podstawy 
materiał noprawnej do podjęcia w niniejszej sprawie rozstrzygnięcia. Wobec braku w strukturze 
organów władzy publicznej podmiotu właściwego do rozważenia zasadności zadośćuczynienia



żądaniu zawartemu w złożonej petycji (co do treści i formy), pismo z dnia 14 grudnia 2020 r.
podlega zwróceniu.

Z ewentualną petycją zawierającą żądanie uzyskania przez polski rząd w związku z 
rozpoczęciem w Polsce masowych szczepień przeciwko wirusowi covid-19 gwarancji od 
producentów szczepionek, że golowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe 
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczcpiennych, należy wystąpić bezpośrednio do Rady 
Ministrów - jako podmiotu nadzorującego proces zawierania umów z dostawcami szczepionek.

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Kornik 
Adam Lewandowski

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - DOSTĘP DO INFORMACJI 
PUBLICZNEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości I, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka - Bachman, c - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku 

z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej.

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkl. 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom 
władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lal, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazy wane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie uży wane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, id. Stawki 2. 00-193 Warszawa, 

w przy padku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi na wniosek


