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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

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

§ 1. Uznaje się, że petycja w przedmiocie szczepień przeciwko COVID-19 nie zasługuje na uwzględnienie. 
Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta w Hajnówce do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia....................2021 r. 

W dniu 17 marca 2021 r. Przewodniczącej Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO zostało przekazane 
zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji oraz Uchwała Nr XXIV/184/21 Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Alarm! Stop zabójczemu GMO-stop niebezpiecznej 
szczepionce!. 

Tego samego dnia Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO po raz kolejny skierowała e-
maila, w którym ponownie nawiązuje do szczepień, przytacza zapisy Kodeksu Norymberskiego, odnosi się 
do eksperymentu medycznego i środków przymusu bezpośredniego. Ponadto prosi o rozpowszechnienie 
wśród naszej lokalnej społeczności informacji o możliwych skutkach zdrowotnych po poddaniu się 
szczepieniu przeciw COVID-19. 

Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka przekazała petycję Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Hajnówka celem jej rozpatrzenia i przedstawienia stanowiska Radzie Miasta Hajnówka. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na posiedzeniu w dniu 10 maja 2021 r. 
uznała, że kwestie poruszane w petycji nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Miasta i zaopiniowała 
petycję jako nie zasługującą na uwzględnienie. Rada Miasta zobowiązana jest bowiem do działania na 
podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że każda czynność podejmowana przez radę powinna 
znajdować podstawę w przepisach prawa a uchwały o charakterze niewładnym muszą mieścić się 
w kompetencjach organu stanowiącego. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 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" 
a wnioskowane przez wnoszącą petycję działanie nie mieści się w zakresie działania organów gminy. 

Wobec powyższego Rada Miasta Hajnówka podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
i postanawia petycji nie uzględniać. 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi.
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