
UCHWAŁA NR XLVIII/434/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 1, art. 12 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2004 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję złożoną dnia 6.04.2021 roku w sprawie rozpowszechnienia 
wśród społeczności Gminy Rymanów informacji o możliwych skutkach zdrowotnych poddania się szczepieniu 
przeciw COVID-19. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rymanowie zobowiązując do 
przesłania wnoszącej petycję niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Rymanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) (dalej: 
u.o.p.) 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. 

Z art. 2 ust 1 u.o.p wynika, że petycja może być złożona do organu władzy publicznej, a także do 
organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu 
administracji publicznej. O tym, czy pismo jest petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna, 
co wprost wyraża art. 3 u.o.p. 

Zauważyć należy, iż w polskim systemie prawnym brak jest organu władzy publicznej, który byłby 
umocowany do rozpowszechniania wśród społeczności lokalnej informacji, o możliwych skutkach 
zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVID-19. w ramach wykonywania zadań zleconych z 
zakresu administracji publicznej nie jest do tego umocowana również żadna organizacja lub instytucja 
społeczna. Oznacza to, że pismo - jako niezawierające żądania mieszczącego się w graniach kompetencji 
podmiotów, do których można kierować petycje - petycją w rozumieniu obowiązującego prawa nie jest. 
Zauważyć można, że nie tylko ustawa nie przewiduje możliwości formułowania petycji zawierających 
spoza zakresu działania organów władzy publicznej, ale samo konstytucyjne prawo składania petycji zostało 
ukształtowane jako związane z wykonywaniem przez organy władzy publicznej ich kompetencji, a przez 
organizacje i instytucje społecznych zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.  

Wobec braku w strukturze organów władzy publicznej podmiotu właściwego do rozważenia zasadności 
zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w piśmie, które przyjęło zewnętrzną formę petycji, pismo należy 
zwrócić wnoszącemu, wskazując, że organ do którego go wniesiono, ani żaden inny organ czy podmiot 
wykonujący w Polsce władztwo publiczne nie posiada umocowania do zajęcia się sprawą.  

Wnoszący petycję w piśmie z dnia 06.04.2021r. nie wskazał organu Gminy Rymanów,. który powinien 
rozpoznać pismo. W związku z okolicznością, iż zamiarem wnoszącego pismo było wniesienie petycji, 
znajduje tu zastosowanie art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym "rada gminy 
rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane 
przez obywateli, w tym celu powołuje się komisję, skarg, wniosków i petycji". 

Dodatkowo złożona petycja nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach tj. art. 4 ust. 2 punkt 2 - brak wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby 
podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest 
grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów. 

Z uwagi na wskazane powyżej okoliczności, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu 
po zapoznaniu się z treścią petycji postanowiła zostawić petycję bez rozpatrzenia. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie 

  

Andrzej Pitrus 
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