
UCHWAŁA NR XLVI/422/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 30 kwietnia 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. Uznaje się za bezzasadną petycję wniesioną przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie” dotyczącą 
przyjęcia uchwały w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionką przeciwko COVID-19 
za eksperyment medyczny na ludziach. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie do poinformowania wnoszącego 
petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/422/2021 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie „Jesteśmy 
u siebie” dotyczącej przyjęcia uchwały w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych 
szczepionką przeciwko COVID-19 za eksperyment medyczny na ludziach. 

W dniu 23 lutego 2021 r. do Biura Rady Miejskiej w Rymanowie wpłynęła petycja Stowarzyszenia 
„Jesteśmy u siebie” dotyczącej przyjęcia uchwały w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych 
szczepionką przeciwko COVID-19 za eksperyment medyczny na ludziach. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu odbytym w dniu 29 kwietnia br. dokonała analizy 
ww. petycji i oceny jej zasadności, rekomendując następujące stanowisko: 

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Organy władzy muszą 
przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich 
kompetencjach. Kwesta związana ze szczepionkami przeciw COVID-19 nie należy do kompetencji organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym wykracza poza ustawowe kompetencje Rady 
Miejskiej w Rymanowie. 

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dn. 29 kwietnia 2021 r. w wyniku głosowania jednogłośnie (4 
głosami „za”) uznali petycję za bezzasadną. 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała Radzie Miejskiej 
w Rymanowie, aby petycję uznać za bezzasadną. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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