Uchwała Nr LIX/277/2022
Rady Miejskiej w Iwaniskach
z dnia 28 marca 2022r.
W sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
Na podstawie art. 9 ust. 2 ,art.2 ust. 1 ,ust. 2 pkt. 1 ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r o petycjach( tj. Dz.U. z 2018 r poz. 870) z przywołaniem art.7 art. 18 i 18b ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2022 r poz. 559 ) Rada Miejska w Iwaniskach
uchwala co następuje :
§1
Uznaje się, że petycja wniesiona w dniu 21 .12.2021 r przez Fundację im. Nikoli Tesli w Białymstoku
do Rady Gminy Iwaniska z późniejszymi uzupełnieniami, o zwołanie posiedzenia Rad Miejskich i
Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał
umożliwiających podjęcie działań ratowniczych dotyczących :
1. Wydanie zakazu stosowania „maseczek ochronnych „ na terenie Gminy ;
2. Wydanie zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznych ;
3. Wydanie zakazu stosowania szczepionek mRNA ( wszystkich producentów )
nie zasługuje na uwzględnienie.
§2
Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały , w tym powiadomienie wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia ,
powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iwaniskach.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Kowalczyk

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr LIX/277/2022
z dnia 28 marca 2022r.
Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia petycji .
W dniu 21 grudnia 2021 r do biura Rady Gminy Iwaniska wpłynęła petycja wniesiona przez
Fundację im. Nikoli Tesli z późniejszymi uzupełnieniami dotycząca zwołania posiedzenia Rad
Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał
umożliwiających podjęcie działań ratowniczych dotyczących :
1. Wydanie zakazu stosowania „maseczek ochronnych „ na terenie Gminy ;
2. Wydanie zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznych ;
3. Wydanie zakazu stosowania szczepionek mRNA ( wszystkich producentów )
Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji stałej Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu
24.02.2022 r.
Komisja w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym tj. dokonano
sprawdzenia czy spełnia ona wymagania opisane w art. 4 ustawy o petycjach .W wyniku podjętych
czynności ustalono, że petycja z 21 grudnia 2021r wraz z uzupełnieniami spełnia wymagania
formalne stawiane petycjom.
Komisja w toku prowadzonego postępowania stwierdziła, że Rada Miejska może podejmować
uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym
,niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów( art. 6 ust. 1 u s g).
Następnie Komisja dokonała analizy petycji i uznała iż kwestie poruszane w petycji nie mieszczą się
w zakresie kompetencji rady miejskiej i jednocześnie zaopiniowała petycję jako nie zasługującą na
uwzględnienie.
Na kształt przepisów regulujących w/w kwestie mogą mieć wpływ jedynie organy państw jedynie na
szczeblu ustawodawczym ,ewentualnie w trybie rozporządzeń ministerialnych ,wprowadzonych
wyłącznie w oparciu o obowiązujący proces legislacyjny , nie zaś organy na szczeblu administracji
samorządowej.
Tym samym w ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji procedowanie tej petycji zawierającej
wnioski niezgodne z panującym porządkiem prawnym jest bezzasadne.
W związku z powyższym petycję należy uznać za niezasługującą na uwzględnienie.
Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji i
zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.

UZASADNIENIE
Rada Miejska rozpatruje petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg
,wniosków i petycji. Na posiedzeniu w dniu 24.02.2022 r Komisja Skarg, Wniosków i petycji
postanowiła o przedstawieniu Radzie Miejskiej projektu uchwały o uznaniu petycji o której mowa
w niniejszej uchwale za niezasługującą na uwzględnienie z przyczyn zawartych w stanowisku
końcowym komisji.

