
 

Uchwała Nr XLV/196/2021 

Rady Gminy Iwaniska 

z dnia  29 marca 2021r. 

 

 

w sprawie : rozpatrzenia petycji 

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t. j. 

Dz. U.  z 2020 r poz. 713 z późń. zm.) oraz art.9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r o 

petycjach (Dz.U. z 2018 r poz. 870) Rada Gminy Iwaniska na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji  uchwala co następuje : 

 

§ 1 

 

Po rozpatrzeniu petycji „ Alarm STOP zabójczemu GMO –STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 

wniesionej przez  „Międzynarodową Koalicję dla  Ochrony Polskiej Wsi „ Rada Gminy Iwaniska 

postanowiła petycji nie uwzględnić. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska do zawiadomienia wnoszącego petycję                   

o sposobie jej załatwienia. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 Wiesław Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

Do Uchwały Rady Gminy Iwaniska  Nr XLV/196/2021 

z dnia 29 marca 2021r. 

 

 

W dniu 05 stycznia 2021 r do Urzędu Gminy Iwaniska wpłynęła petycja   „ Alarm STOP zabójczemu 

GMO –STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! wniesiona przez  „Międzynarodową Koalicję dla  Ochrony 

Polskiej Wsi „. 

W dniu 15 stycznia wpłynęło uzupełnienie do petycji – listu otwartego  

Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska  przekazał petycję wraz z uzupełnieniem  do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Iwaniska celem rozpatrzenia i przedstawienia stanowiska Radzie 

Gminy Iwaniska. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu  10 marca 2021 r  uznała iż kwestie 

poruszane w petycji wraz z uzupełnieniem nie mieszczą się w zakresie kompetencji  Rady Gminy i 

jednocześnie zaopiniowała petycję jako nie zasługującą na uwzględnienie. 

Rada Gminy Iwaniska zobowiązana jest bowiem do działania na podstawie i w granicach prawa,                       

a uchwały o charakterze nie władczym ( apele ,rezolucje, odezwy) muszą mieścić się                                                              

w kompetencjach gminy i organu stanowiącego, określonych przez ustawy oraz dotyczyć spraw 

właściwych dla społeczności lokalnej. 

     Zgodnie z ustawą o petycjach art. 2 ust.3 „ 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 „ , 

wnioskowane przez wnoszącego petycję działanie nie mieści się w zakresie działania organów Gminy. 

Wójtowi Gminy żaden przepis prawa nie przypisał uprawnień w zakresie dopuszczenia  do 

stosowania szczepionek , a tym samym nie może z tego tytułu ponosić jakiejkolwiek 

odpowiedzialności. Wobec powyższych faktów petycja wystosowana do Wójta i Radnych   jest 

całkowicie bezzasadna i nie może zostać uwzględniona. 

Nadmienić należy również ,że radni gminy wymienieni w petycji jako jedni z jej adresatów nie są 

organami gminy ,a jedynie członkami kolegialnego ciała uchwałodawczego jakim jest rada gminy.  

 

      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. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 Wiesław Kowalczyk 

 

 

 


