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UCHWAŁA NR XXXI/350/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia petycji

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 z późn.
zm.) w związku z art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska w Iławie
uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się nie uwzględniać przedmiotowej petycji złożonej w dniu 5 stycznia 2021 r. przez Stowarzyszenie
Polska Wolna od GMO w treści której, 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.
§ 2. Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu
art.13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu
petycję.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iławie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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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, Rada Miejska w Iławie na sesji w dniu 22 lutego 2021 roku,
uchwałą Nr XXX/335/21 przekazała Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, rozpatrzenie j i przygotowanie projektu uchwały
rozstrzygającej petycję.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji w toku rozpatrywania petycji na posiedzeniu w dniu 15 i 19 marca br. zapoznała się
z jej treścią, dokumentacją oraz opinią Kancelarii Radców Prawnych.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja może być
złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów
do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią
zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej oraz zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 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. Na podstawie przepisów przytoczonych powyżej jednoznacznie
stwierdzono, że Rada Miejska w Iławie nie ma kompetencji do samodzielnego podejmowania tego typu działań.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy wykonują na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i w takim zakresie są do nich umocowane.
Kwestię związane z kontraktowaniem szczepionek oraz sprawdzania ich składu i bezpieczeństwa w oparciu o fachową,
medyczną wiedzę leżą w kompetencjach organu zajmującego się negocjacjami kontraktów z producentami, a więc Rady
Ministrów i znacznie wykraczają poza właściwości rady gminy, które zostały określone w art. 18 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie, jako przedstawiciele
samorządu terytorialnego zobowiązani są do poparcia rządowego program szczepień, a nie negowania działań rządu.
Podczas propagowania szczepień opierać będą się na fachowej, medycznej wiedzy, którą aktualnie dysponujemy.
W związku z powyższym według opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Iławie, jest organem, który
nie posiada kompetencji do ingerowania w skład szczepionek, oraz fachowej wiedzy medycznej popierającej obawy przed
jej negatywnymi skutkami, nie może podjąć działań w sprawie, będącej przedmiotem petycji.
Dalsze petycje i wnioski dotyczące tego zagadnienia należy kierować do Rady Ministrów, jako podmiotu władnego w tej
sprawie.
Mając powyższe na uwadze, Komisja
nie uwzględnienie powyższej petycji.

Skarg Wniosków
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