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UCHWAŁA NR XXX/335/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.),
w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w zw. z §39 a ust. 1 pkt 2 uchwały nr
XVII/171/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy zmienionej uchwałą nr
XVII/180/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 stycznia 2020r. Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazuje się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycję Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO w treści
której, zasygnalizowano zagrożenia związane ze stosowaniem i rozpowszechnianiem szczepionki przeciwko wirusowi SARS –CoV2, a także zwrócono się z postulatem odwołania wszystkich obostrzeń, które zostały wprowadzone w związku z epidemią.
§ 2. Zobowiązuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji do przedstawienia Radzie Miejskiej w Iławie opinii dotyczącej
uwzględnienia bądź nieuwzględnienia petycji wraz z projektem uchwały w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iławie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek

Id: B3B17A21-F96F-4861-8918-D667617B4B5C. Podpisany

Strona 1 z 2

Uzasadnienie
W dniu 5 stycznia 2021 r. drogą elektroniczną został wniesiony list otwarty „Alarm! STOP zabójczemu GMO- STOP
niebezpiecznej SZCZEPIONCE” przez Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, w treści którego zasygnalizowano zagrożenia
związane ze stosowaniem i rozpowszechnianiem szczepionki przeciwko wirusowi SARS –CoV-2, a także zwrócono się
z postulatem odwołania wszystkich obostrzeń, które zostały wprowadzone w związku z epidemią. Wnioskodawca wnosząc
uzupełnienie w dniu 16 stycznia 2021 r nazwał je uzupełnieniem do petycji-listu otwartego.
Stosownie z art. 9 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja złożona do
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. W związku z obowiązującą
procedurą rozpatrywania petycji przekazuje się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, rozpatrzenie petycji o której mowa wyżej
i przygotowanie projektu uchwały rozstrzygającej petycję
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