
Projekt 
 
z dnia  15 lutego 2021 r. 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za niezasługującą na uwzględnienie petycję Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO 
"Alarm! STOP zabójczemu GMO -STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE". 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2021 r. na adres mailowy Urzędu Miasta wpłynęło pismo Stowarzyszenia
Polska Wolna od GMO informujące, że wysłane przez Stowarzyszenie pismo z dnia 2.01.2021 r. stanowi
petycje skierowaną do Rady Miejskiej.

Wobec nieotrzymania wspomnianego pisma z dnia 2.01.2021 r. Stowarzyszenie Polska Wolna od
GMO w dniu 18.01.2021 r. zostało poproszone o jego nadesłanie.

W dniu 19.01.2021 r. na adres mailowy Urzędu Miasta wpłynęła petycja "Alarm! STOP zabójczemu
GMO -STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE".

Po otrzymaniu petycji, stosownie do postanowień Działu IV Rozdział 3 Statutu Gminy Miejskiej
Hrubieszów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia
31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2018 r. poz. 5504 i 5683) Przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie, pismem z dnia
25 stycznia 2021 r. przekazał ww. petycję Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej
rozpatrzenia.

Komisja rozpatrywała petycję na posiedzeniu w dniu 28.01.2021 r. i stwierdziła, że Rada Miejska
nie ma kompetencji do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie ani do kwestionowania rozwiązań
przyjętych w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19.

Komisja podkreśliła, że zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r., w
sprawie powołania Zespołu do spraw zakupu szczepionki na COVID-19 (Dz. Urz. MZ. z 2020 r. poz. 59) za
procedurę zakupu szczepionek oraz zawieranie stosownych umów odpowiada Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) do
właściwości rady miejskiej nie należą kwestie podniesione w petycji, wobec czego organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego nie posiada uprawnień w zakresie oceny wpływu szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 na ludzkie zdrowie.

Komisja zauważyła, że uczestnictwo mieszkańców w realizowanym przez władze centralne
Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 jest dobrowolne, a Rada Miejska nie ma wpływu na
zakup i dystrybucję szczepionek w związku z czym podjęcie uchwały popierającej petycję jest bezcelowe.

Komisja po przeprowadzeniu analizy stanu prawnego podjęła uchwałę Nr 2/2021 z dnia 28 stycznia
2021 r. uznającą petycję za niezasługującą na uwzględnienie i rekomenduje Radzie Miejskiej podjęcie
stosownej uchwały.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził: JANUSZ POLICHA
inspektor ds. obsługi Rady
Miejskiej i jednostek
pomocniczych

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

Nie dotyczy
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Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

Nie dotyczy

Zatwierdzono przez Przewodniczącego
Rady Miejskiej:

ANNA NAJA
Przewodniczący Rady
Miejskiej
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