UCHWAŁA NR XXII/190/21
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji i podjęcia uchwały popierającej petycję - list otwarty do Prezydenta RP,
Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce ''Alarm! STOP zabójczemu
GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"
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 ze zm.) w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.
z 2018 r. poz. 870 ze zm.) Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 08 stycznia
2021 r., uzupełnionej kolejną w dniu 18 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
i podjęcia
uchwały popierającej petycję – list otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów,
Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!”, uznaje się petycję za niezasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2. Upoważnia
się
Przewodniczącego
Rady
Miejskiej
do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

w Strzelcach

Krajeńskich

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jadwiga Janusz
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Załącznik do uchwały Nr XXII/190/21
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 25 marca 2021 r.

W dniu 08 stycznia 2021 r. do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich wpłynęła petycja,
uzupełniona kolejną w dniu 18 stycznia 2021 r. wniesiona przez Panią Annę Szmelcer Przewodniczącą
Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
Zgodnie

z

treścią

ww.

petycji,

wnosząca

zaapelowała

do

Rady

Miejskiej

w Strzelcach Krajeńskich do podjęcia uchwały.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji przeprowadziła wnikliwą analizę ww. petycji na posiedzeniu w
dniu 01 lutego 2021 r. i uznała żądanie objęte jej treścią za bezzasadne.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.),
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. Komisja uznała, że kwestie związane ze szczepieniami nie należą do
kompetencji Rady Miejskiej, tak więc nie posiada ona możliwości władczego rozstrzygania w tym zakresie.
Brak jest podstawy prawnej do podjęcia wnioskowanej uchwały.
Zakres właściwości Rady Miejskiej określa m.in. art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).
Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym daje uprawnienie Radzie do podjęcia uchwały
poza przypadkami określonymi w art. 18 ust. 1 i 2 u.s.g., ale tylko wówczas, jeżeli kompetencję taką
przyznaje organowi przepis szczególny.
W związku z powyższym petycję należy uznać za niezasadną.
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