
UCHWAŁA NR XLIV/408/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), art.6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”, 
wniesionej przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi, Rada Miejska w Rymanowie 
postanawia petycji nie uwzględnić. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie do przekazania składającemu petycję 
Uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie

W dniu 05 stycznia 2021 roku do Urzędu Gminy w Rymanowie mailowo wpłynęła petycja „Alarm!
STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”, wniesiona przez Międzynarodową
Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Rymanowie celem rozpatrzenia i przedstawienia stanowiska Radzie Miejskiej
w Rymanowie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 roku uznała, iż kwestie
poruszane w petycji nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Miejskiej w Rymanowie i jednocześnie
zaopiniowała petycję jako nie zasługującą na uwzględnienie.

Rada Miejska w Rymanowie zobowiązana jest bowiem do działania na podstawie i w granicach prawa,
co oznacza, że każda czynność podejmowana przez radę gminy powinna znajdować podstawę w przepisach
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”, a wnioskowane przez
wnoszącego petycję działanie nie mieści się w zakresie działania organów gminy.
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