Projekt
z dnia 12 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotu właściwego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.
ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t. j. ze zm.)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Rada Gminy Miedźna uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 14 grudnia
2020 r. w interesie publicznym o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, z przyczyn określonych w uzasadnieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Przekazuje się petycję do załatwienia zgodnie z kompetencją do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Miedźna do poinformowania wnoszącego petycję
o przekazaniu petycji zgodnie z właściwością.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Miedźna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Miedźna
z dnia....................2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 14 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Miedźna wpłynęła petycja w interesie publicznym w zakresie
zmiany przepisów prawa złożona przez Pana Tomasza Marona.
W czasie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które miało miejsce w dniu 29 grudnia 2020 r.,
rozpatrzono postulaty wnoszącego petycję. Po rozpatrzeniu sprawy i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rada Gminy Miedźna stwierdza, co następuje.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja może być złożona przez osobę
fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną
dalej „podmiotem wnoszącym petycję’’, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji
społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Jednocześnie, zgodnie z ust. 3 wskazanego wyżej art. 2, 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.
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o petycjach adresatem petycji w znaczeniu formalnym, może być
każdy podmiot, do którego zostało skierowane pismo będące petycją. Podmiotem właściwym do rozpatrzenia
petycji jest podmiot, w zakresie zadań lub kompetencji, którego mieści się żądanie petycji.
Podnoszone w petycji postulaty w zakresie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie programu
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, nie mieszczą się w kompetencji Rady Gminy Miedźna, których
zadania określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Albowiem szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 zasadniczo dotyczą trzy akty prawne, tj. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wydane na jej podstawie rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, które określa,
kto może szczepić oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARSCoV-2 wydane na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Są to zatem akty rangi
ustawowej i akty normatywne wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w ustawach. Zgodnie
z art. 118 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej inicjatywa ustawodawcza przysługuje Posłom, Senatowi,
Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i Radzie Ministrów, a także grupie co najmniej 100 000 obywateli
mających prawo wybierania do Sejmu.
W związku z powyższym, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o petycjach, wniesiona petycja zostaje
przekazana zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez właściwy organ posiadający inicjatywę
ustawodawczą.
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