UCHWAŁA NR XXVII/383/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie przekazania petycji z dnia 31 marca 2021 r. według właściwości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Toszku za organ niewłaściwy do rozpatrzenia złożonej w dniu 31 marca
2021 r. petycji w sprawie stosowania preparatów do szczepień, które są w fazie badań, z przyczyn określonych
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uznaje się petycję za podlegającą rozpatrzeniu przez Radę Ministrów, Ministra Zdrowia oraz
Rzecznika Praw Obywatelskich.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania podmiotu
wnoszącego petycję o jej przekazaniu właściwym organom.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/383/2021
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 31 marca 2021 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynęła od Stowarzyszenia Polska Wolna od
GMO petycja w sprawie stosowania preparatów do szczepień, które są w fazie badań oraz zwrócenia uwagi na
zagrożenia ze strony potencjalnie groźnej dla zdrowia szczepionki na COVID-19, a także podjęcia działań
zapobiegających lub minimalizujących zagrożenie oraz działań edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie
uwagi obywateli na możliwe skutki zdrowotne poddania się szczepieniu przeciw COVID-19.
Zgodnie
z art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 18b
ust. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi
na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli,
w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji .
Zgodnie z § 43b Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady
Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2017 r. poz. 6521 z późn. zm.) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku na swoim
posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej petycji.
Wskazano, że przedmiot petycji dotyczy zagadnień, do których Rada Miejska w Toszku nie ma kompetencji.
Kwestie związane ze szczepieniami, a także prowadzenie w tym temacie
działań zapobiegających,
edukacyjnych należą do właściwości administracji rządowej, a ściślej do Rady Ministrów, Ministra Zdrowia
oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
W toku dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku wskazała,
że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
w przypadku braku właściwości, organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później
niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając
o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi,
jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiotowej petycji, jest uchwała.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu
jest w pełni uzasadnione.
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