
UCHWAŁA NR XXXII/192/2021 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

w sprawie przekazania według właściwości petycji Fundacji Tradycyjne Podkarpacie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) 
w związku z art. 95 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., Nr 78 poz.483 z późn.zm.) 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przekazać petycję Fundacji Tradycyjne Podkarpacie podmiotowi właściwemu – Radzie 
Ministrów.  

§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 
do powiadomienia zainteresowanych o sposobie rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji Radzie 
Ministrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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Uzasadnienie

Fundacja Tradycyjne Podkarpacie złożyła w dniu 13 grudnia 2020 r. petycję, która zawierała wniosek, aby
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju podjęła uchwałę, zobowiązującą Rząd RP do uzyskania pisemnej gwarancji
ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść
wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Złożona petycja spełnia wymogi formalne, jednak ze względu na przedmiot petycji organem właściwym do
jej rozpatrzenia jest Rząd RP.

Rada podejmuje uchwały należące do jej kompetencji poza sprawami, które na mocy ustaw szczególnych
należy do właściwości innych organów samorządowych lub państwowych. Poza właściwością uchwałodawczą
Rady znajdują się sprawy ogólnokrajowe. Naruszenie właściwości Rady Gminy obwarowane jest sankcją
nieważności takiej uchwały.

Temat poruszony w petycji, a przede wszystkim zakres tematyczny uchwały o podjęcie, której jest wnoszona
petycja, bez wątpienia nie jest objęte działaniem samorządu terytorialnego, a tym samym Rady Gminy.

Stąd stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach, Rada podejmuje uchwałę o przekazaniu petycji do
rozpatrzenia wg właściwości Radzie Ministrów.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2021 roku rozpatrzyła
i zaopiniowała petycję Fundacji Tradycyjne Podkarpacie. Komisja postanowiła o podjęciu uchwały
w sprawie przekazania według właściwości petycji Fundacji Tradycyjne Podkarpacie.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Janusz Litwin

Przewodniczący Rady

Rajmund Boczar
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