
UCHWAŁA NR 148/XXI/21 
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 19 lutego 2021 r. 

w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2018 r. poz.870) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji 
wniesionej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie 
w dniu 05.01.2021 r., uzupełnionej pismem złożonym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 
18.01.2021 r. przez podmiot: Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO,Anna Szmecler, Przewodnicząca, ul. 
Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice,E-mail: polskawolnaodgmo@o2.pl.- z przyczyn określonych w uzasadnieniu, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przekazuje się petycję do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Wysokie Mazowieckie do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o przekazaniu petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Sławomir Jan Misiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr .../XXI/21 

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie 

z dnia 19 lutego 2021 r. 

dot. ROO.152.1.2021 

Uzasadnienie  

W dniu 19.01.2021 r. Przewodniczący Rady Gminy Wysokie Mazowieckie przekazał do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie petycję wniesioną za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 05.01.2021 r., 
uzupełnioną pismem, złożonym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 18.01.2021 r. przez 
podmiot: Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO,Anna Szmelcer, Przewodnicząca, ul. Jagiellońska 21, 44-
100 Gliwice,E-mail: polskawolnaodgmo@o2.pl. 

Treść złożonej petycji była przedmiotem obrad Komisji na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2021 r. Komisja 
przyjęła, co następuje: 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach 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. W piśmie z dnia 15 stycznia 2021 r., 
stanowiącym uzupełnienie petycji, wnoszący sformułował żądanie: „ Jednym z głównych celów naszej petycji-
listu otwartego jest także zwrócenie uwagi władz gminy/miasta na zagrożenie ze strony potencjalnie groźnej 
dla zdrowia " szczepionki", a właściwie terapii genowej i konieczność podjęcia działań zapobiegających lub 
minimalizujących takie zagrożenia-wobec niedostatecznych działań ze strony instytucji państwowych.” 

W świetle art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, które 
zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej działania 
mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata.Wobec powyższego Komisja zwróciła uwagę, 
że działania gminy okreśłają przepisy rozdziału 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
oraz normy ustaw szczególnych. Postulat poparcia petycji w wyżej określonym przedmiocie wykracza poza 
kompetencje organów gminy, określone ściśle przepisami ustaw. Wobec powyższego stwierdzić należy, że 
Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrywania listu otwartego-petycji, gdyż żądania podmiotu 
wnoszącego przedmiotową petycję, nie mogą wszcząć jakiegokolwiek postępowania przed radą. 

Stosownie do art. 6 ustawy o petycjach adresat analizuje swoją właściwość do rozpatrzenia petycji i w 
przypadku stwierdzenia braku właściwości, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym 
równocześnie podmiot wnoszący petycję. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła decyzję 
o przekazaniu petycji w całości, zgodnie z właściwością do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powołując 
się na art. 146 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rada Gminy Wysokie Mazowieckie podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w przedmiotowej sprawie.
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