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ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZ,F,Z
RADĘ MIEJSKĄ MIERosZowA w 2020 R.
Na podstawie art.l4 ustawy

z

dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. IJ.

z

2018 r.

poz. 870), zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. przez Ptadę
Miejską Mieroszowa.

L.p

Datazlożenia

Przedmiot peĘcji

petycji
1

I1.12.2020

Petycja w sprawie wezwania Rady
Miejskiej do pilnego przyjęcia
uchwĄ w sprawie uznania
za nie dopus zczalne jakichko lwiek
dzińań władz m i ędzynaro dowych,
krajowych czy lokalnych
wykluczających społecznie
mieszkańców gminy Mieroszów
z powodów rasowych, religijnych,
medycznych czy sanitarnych oraz
uznania za zasadne i nieodzowne
by Rząd RP uzyskał pisemne
gwarancje ze strony producentów
szczepionek na Covid-19,
że w przypadku j akichkolwiek

powikłań gotowi są ptzyjąó
i ponieśó wszelkie kosźy prawne
i finansowe wystąpienia

niepożądanych odczynów
poszczepiennych

Sposób załatwienia peĘcji

Przewodnicząca Rady

Miejskiej
Mieroszowa przekazŃa petycję Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, w celu jej
rozpattzenia,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
uznała, że petycja nie powinna zostać

z art. 6 ust.
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U,
z 2020 r. poz, 7I3 z późn. zm.) rada
uwzględniona. Zgodnie

1

ustawy

gminy może podejmowaó uchwaĘ tylko

w
w

granicach zadń gminy, a zatem
sprawach publicznych o znaczeniu

lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na
tzeQz innych podmiotów, Podjęcie
uchwĄ, o której mowa w przedmiotowej
peĘcji wykraczałoby poza zakres zadań

gminy, a zatem byłoby niezgodne
z zob ow iązującym prawem.

Rada Miejska Mieroszowa Uchwałą Nr
XXX1ll93lż020 z dnia 25 lutego 2021 r.
nie uwzględniła ww. peĘcji.

O

sposobie załatvłięniapetycji

zawiadomiono wnoszącego

pismem znak. BRM.I52,I.ż020
03.03.20żI r.

petycję

z

dnia

2

14.12.2020

Petycja w sprawie wezwania Rady
Miejskiej do pilnego przyjęcia
uchwĄ w sprawie uznania
za nie dopus zczalne jakichko lwi ek
dzińań władz m i ędzynaro dowych,
krajowych czy lokalnych
wykluczających społecznie
mieszkańców gminy Mieroszów
z powodów rasowych, religijnych,
medycznych czy sanitarnych oraz
uznania zazasadne i nieodzowne
by Rząd RP uzyskał pisemne
gwarancje ze strony producentów
szczepionek na Covid-19,
że w przy padku j akichkolwiek

powikłań gotowi sąprzyjąó
i ponieśó wszelkie koszty prawne
i finansowe wystąpienia
niepożądanych odcąmów
poszczepiennych

Rady Miejskiej
Mieroszowa przekazała petycję Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, w celu jej
Przewodnicząca
rozpatrzenia.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
lznała, że peĘcja nie powinna zostaó
uwzględniona. Zgodnie

ustawy

z dnia 8

z

art,

6 ust.

marca 1990

1

r.

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 t. poz. 7I3 z poźn. zm.) rada

gminy moze podejmowaó uchwĄ tylko
w granicach zńań gminy, a zatem
w sprawach publicznych o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na
rzęcz innych podmiotów. Podjęcie
uchwĄ, o któĘ mowa w przedmiotowej
peĘcji wykraczałoby poza zakres zadań
gminy, a zatęm byłoby niezgodne
z zobowiązulącym prawem.

Rada Miejska Mieroszowa Uchwałą Nr
Y\XXIl194l2020 z dnia 25 lutego 202l r.
nie uwzględniła ww.

O

pełcji.

sposobie załatwienia petycji

zawiadomiono wnoszącego

petycję

pismem znak. BRM.I52,2.2020
03.03.2021r.

dnia

PRZEWOt]N

rĄTu

RADY

viokńkopka
l/

z

