UCHWAŁA NR XXI V/194/2020
RADY GMINY ~D WIN
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przekazania petycji wed ług wiaściwości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pó źn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Swidwin uchwala,
co następuje:
1. Przekazuje si ę Ministrowi Zdrowia jako organowi w łaściwemu do rozpatrzenia
petycj ę złożoną w dniu 10 grudnia 2020 r. przez Pana S ławomira Sala wnioskuj ącego o podj ęcie
uchwały w sprawie zapowiadanych przez Rz ąd RP szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2.
2. Zobowiązuje się Przewodnicz ącą Rady Gminy Świdwin do poinformowania
wnoszącego petycj ę o sposobie jej rozpatrzenia.
*3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Świdwin.
*4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodnicząca Rady
A ńaplejniczak

UZASADNIENIE
do uchwaly w sprawie przekazania petycji wed ług właściwości
W dniu 11 grudnia 2020 r. do Przewodnicz ącej Rady Gminy Świdwin wpłynęła petycja
Pana Sławomira Sala wnioskuj ącego o podjęcie uchwały w sprawie zapowiadanych przez Rz ąd
RP szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 870) przedmiotem petycji mo że być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotycz ącej podmiotu wnoszącego
petycję, życia zbiorowego lub warto ści wymagaj ących szczególnej ochrony w imi ę dobra
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy świdwin,
która na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2020 r., stwierdzi ła, że przedmiot petycji nie mie ści się
w zakresie zadań i kompetencji rady gminy, ani te ż nie wchodzi w zakres zada ń gminy.
Wobec powyższego Komisja postanowiła, że petycj ę należy przekazać zgodnie
z właściwością Ministrowi Zdrowia.
W związku z powyższym podj ęcie uchwały jest uzasadnione.
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