
UCHWAŁA NR XXXI/266/21 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
poz.713 i 1378 ) oraz art. 9 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. 
poz.870) , Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Ozimku, po rozpatrzeniu petycji z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie niebezpiecznej 
szczepionki przeciwko koronawirusowi oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków 
i Petycji w przedmiotowej sprawie, postanawia nie uwzględnić petycji z przyczyn zawartych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, zobowiązując ją do 
przesłania podmiotowi wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2021r. Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło pismo nazwane petycją złożone

przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO w sprawie niebezpiecznej szczepionki przeciwko

koronawirusowi.

Powyższe pismo zostało przekazane pismem o sygnaturze RM.0004.2.4.2021 z dnia 19.01.2021r.

przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ozimku zgodnie z kompetencją do właściwości Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku podczas posiedzenia w dniu

21.01.2021r. po zapoznaniu się z treścią pisma z dnia 18 stycznia 2021r. uznała je za petycję i

pismem RM.152.3.2021 z dnia 22.01.2021r. wystąpiła o ustosunkowanie się do petycji przez

Burmistrza Ozimka.

W dniu 02.02.2021r. Mirosław Wieszołek ustosunkował się do petycji wskazując iż, art. 18 ust.

2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.

zm.) wskazuje zamknięty zakres spraw, które należą do właściwości rady gminy. Co istotne, w

myśl pkt 15 ww. artykułu rada gminy jest upoważniona również do stanowienia w innych sprawach

zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Jednakże taka podstawa prawna powinna

wynikać z innego przepisu rangi ustawowej – nie sposób uznać, by zapewniały to wprost przepisy

Konstytucji RP jako ustawy zasadniczej. Zgodnie z orzecznictwem w tym przedmiocie: „przepis

art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g. upoważnia organy gminy do "stanowienia w innych sprawach

zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy" i samodzielnie nie stanowi delegacji do

stanowienia prawa” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12

kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Kr 198/18). I dalej: „Przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g. ten nie

stanowi samodzielnej podstawy do stanowienia przez radę gminy aktów prawa miejscowego ani też

podejmowania uchwał. Stanowi on jedynie odesłanie do innych ustaw regulujących kompetencje

rady gminy; ma on charakter organizacyjny (czasami zwany także organizacyjno-ustrojowym) i nie

zawiera samodzielnie delegacji do stanowienia jakiegokolwiek aktu prawa miejscowego” (wyrok

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 17 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Ke

737/18).

W rezultacie podejmowanie wskazanych w petycji uchwał nie znajduje upoważnienia ustawowego

w powszechnie obowiązującym porządku prawnym. Jeśli zaś chodzi o te działania, które są

podejmowane w związku z obowiązującym stanem pandemii, nałożonymi obostrzeniami oraz
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chęcią ograniczenia negatywnych skutków, jakie wystąpiły u mieszkańców Gminy Ozimek w

związku z pandemią, zapewniamy, że wszelkie czynności znajdują uzasadnienie i oparcie w

obowiązujących przepisach. 

W związku z powyższym z przyczyn podanych powyżej i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska w Ozimku postanawia nie uwzględnić petycji z dnia 18 stycznia

2021r..
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