
UCHWAŁA NR XXXIII/200/2021 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie przekazania petycji według właściwości. 

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 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przekazać petycję  Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO podmiotowi właściwemu do 
rozpatrzenia – 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

W dniu 5 stycznia 2021 r. drogą mailowa do Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju wpłynęła petycja - list
otwarty, Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 2 stycznia 2021 r., dotycząca szczepień przeciwko
SARS Cov-2 oraz ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii. Przedmiotem petycji jest
między innymi działanie wbrew Konstytucji i wielu umowom międzynarodowym, które Polska podpisała oraz
naruszenie Zasady Przezorności przy promowaniu szczepień na SARS-Cov-2 natychmiastowy zakaz użycia
szczepionki otrzymanej metodą manipulacji genetycznej, odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym
wolności gospodarczych, które zostały narzucone w czasie roku 2020.

W dniu 18 stycznia 2021 r. drogą mailowa do Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju wpłynęło uzupełnienie do
ww. petycji - listu otwartego, z dnia 16 stycznia 2021 r., przesłane przez Stowarzyszenie Polska Wolna od
GMO. Przedmiotem uzupełnienia był m. in. apel do władz gminy o podjęcie uchwały popierającej rzeczoną
petycję.

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 19 marca 2021 roku rozpatrzyła
i zaopiniowała petycję Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, wraz z jej uzupełnieniem. Komisja postanowiła
o podjęciu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Janusz Litwin

Przewodniczący Rady

Rajmund Boczar
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