UCHWAŁA NR XXXII/193/2021
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez grupę podmiotów bez rozpatrzenia.
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn.zm.), art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1) i 2) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1. Petycję grupy podmiotów w przedmiocie podjęcia uchwały biorącej w obronę mieszkańców gminy,
którzy mogą być narażeni w wyniku szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych na 2021 r. na
poważne niebezpieczeństwo i utratę przysługujących im praw pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 23.12.2020 r. wpłynęła petycja mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój dotycząca podjęcia przez Radę
Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwały biorącej w obronę mieszkańców gminy, którzy mogą być narażeni
w wyniku szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych na 2021 r. na poważne
niebezpieczeństwo i utratę przysługujących im praw.
Petycja została podpisana przez 8 osób, w tym tylko przy jednym nazwisku zamieszczony jest adres tej
osoby.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2) ustawy o petycjach, jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji
należy wskazać miejsce zamieszkania każdego z tych podmiotów. Ponadto, jeżeli petycje wnosi grupa
podmiotów, należy wskazać osobę reprezentującą wnoszących petycję.
Powyższe braki formalne nie podlegają uzupełnieniu i wobec braku spełnienia ww. wymogów petycja,
stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach, powinna być pozostawiona bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informuję, że wpłynęła w tej sprawie petycja złożona przez inny podmiot, która spełnia
wymogi formalne, ale z uwagi na przedmiot petycji powinna być przekazana do rozpatrzenia podmiotowi
właściwemu, w tym wypadku będzie to Rada Ministrów.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2021 roku rozpatrzyła
i zaopiniowała petycję mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój. Komisja postanowiła o podjęciu uchwały
w sprawie pozostawieniu petycji wniesionej przez grupę podmiotów bez rozpatrzenia.
Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
Janusz Litwin
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