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Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

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

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

Na podstawie 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. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:  

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 
z powodów określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Hyżne, zobowiązując go do 
zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z 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.) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

W dniu 14 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy Hyżne wpłynęło pismo zatytułowane petycja, którego autorem
jest Fundacja Tradycyjne Podkarpacie, pismo zostało podpisane przez prezesa tego podmiotu. W celu
rozpatrzenia petycji Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła posiedzenie w dniu 18 marca 2021 r. i dokonała
analizy przedmiotowej petycji. Komisja ustaliła, że w/w Fundacja nie istnieje, co sprawdzono w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Brak wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oznacza, że taki podmiot nie posiada
osobowości prawnej. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167)
fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Pkt 2. wskazanego artykułu stanowi,
że w momencie dokonania takiego wpisu fundacja uzyskuje osobowość prawną.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach stanowi w art. 2, że petycja może być złożona przez osobę fizyczną,
osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. W art. 4 ust. 2 w/w
ustawy zostały uregulowane obligatoryjne elementy petycji, a to oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję,
wskazanie siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu korespondencyjnego, oznaczenie adresata
petycji oraz wskazanie przedmiotu petycji. W przedstawionym stanie faktycznym niemożliwym jest uznanie, iż
spełnione zostały ustawowe przesłanki wynikające z art. 4 ust. 2 w/w ustawy, z uwagi na fakt, iż podmiot
wnoszący petycję w świetle prawa nie istnieje, a co za tym idzie nie został oznaczony poprawnie. Wobec
powyższego Komisja skarg, wniosków i petycji na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach, wydała opinię
o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Hyżne postanowiła jak w uchwale.
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