
UCHWAŁA NR XXVII/171/2021 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie petycji-listu otwartego złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO 

Na podstawie  § 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870), Rada 
Gminy Przesmyki uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się nie uwzględnić petycji-listu otwartego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 
15 stycznia 2021 r., złożonej do Rady Gminy Przesmyki 

§ 2. Uzasadnienie zajętego stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i zobowiązuje się Przewodniczącego Rady 
do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/171/2021 

Rady Gminy Przesmyki 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 15 stycznia 2021 r. do Rady Gminy Przesmyki wpłynęła Petycja-list otwarty Stowarzyszenia 
Polska Wolna od GMO (oraz związane z petycją-listem otwartym pismo z dnia 5 stycznia 2021 r.). 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r., po zapoznaniu się z treścią 
petycji (oraz związanym z petycją-listem otwartym pismem z dnia 5 stycznia 2021 r.), postanowiła 
o nieuwzględnieniu petycji. 

Rada Gminy Przesmyki po zapoznaniu się z treścią petycji oraz stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji postanawia nie uwzględnić przedmiotowej petycji. 

Wnoszący petycję-list otwarty wzywa Radę Gminy Przesmyki do podjęcia Uchwały: 

a) popierającej: petycję-List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów 
i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!, który 
to list został przesłany w formie korespondencji mailowej w dniu 5 stycznia 2021 r. 

b) domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na 
mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji)! 

c) domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów dopuszczenia do mediów publicznych polskich 
i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne 
oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii! 

d) domagającej się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam 
narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021! 

Komisja nie znajduje argumentów uzasadniających przyjęcie uchwały o treści proponowanej przez 
wnoszącego petycję-list otwarty, ponieważ: 

1) Rada Gminy Przesmyki jako organ władzy samorządowej działa na podstawie i w granicach przepisów 
prawa, a nie znajdujemy podstaw prawnych do przyjęcia takiej uchwały. 

2) Rada Gminy Przesmyki nie jest uprawniona ani nie ma dostatecznych kwalifikacji (nie mają ich również 
poszczególni radni ani Wójt czy pracownicy Urzędu Gminy) do oceny skuteczności i bezpieczeństwa 
działania szczepionki. 

3) Sprawa dopuszczenia do obrotu (użycia)  i dystrybucji  szczepionek  nie jest  sprawą  będącą 
w kompetencji Rady Gminy Przesmyki, gdyż program szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest 
programem rządowym. Należy jednak zauważyć, że: 

-  szczepienia nie są obowiązkowe więc jeżeli ktoś ma wątpliwości co do działania szczepionki nie musi 
się szczepić, 

-  szczepienia konkretną szczepionką są uruchomiane dopiero po zatwierdzeniu szczepionki przez 
uprawnione do tego instytucje (nie można więc mówić o ,,eksperymencie na mieszkańcach Polski"), 

-  należy mieć na uwadze, że są różne poglądy dotyczące celowości i skuteczności szczepień, w tym są 
osoby, które ze względu na swój wiek, stan zdrowia czy niepokój spowodowany obawą o ewentualne 
skutki zarażenia wirusem SARS-CoV-2 bardzo oczekują na możliwość uczestniczenia w programie 
szczepień i jeżeli byłaby taka możliwość zaszczepili by się natychmiast. 

4) Rada Gminy Przesmyki nie ma wpływu na dopuszczanie lub niedopuszczanie różnych podmiotów do 
mediów publicznych. Ponadto należy stwierdzić, że w obecnych realiach możliwości prezentowania 
różnych opinii i ocen są dość szerokie i można w tym celu wykorzystać bardzo różnorodne narzędzia, 
w tym np. media internetowe. Państwa pogląd, wyrażony m.in. w niniejszej petycji i piśmie ,,petycji-List 
otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce 
p.n. ,,Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!" został upubliczniony 
(m.in. treści zawarte w petycjach zostały przekazane radnym a skany petycji zostały umieszczone 
w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Przesmyki w zakładce petycje) i również w ten sposób 
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szerokie grono odbiorców może zapoznać się z tym poglądem i przedstawianymi do jego uzasadnienia 
argumentami. 

5) Zniesienie ograniczeń w zakresie wolności, w tym gospodarczych wprowadzone w związku 
z występującym stanem epidemii również nie leży w kompetencji samorządu gminnego. Nie dysponujemy 
wiedzą specjalistyczną ani bieżącymi informacjami nt. rozwoju epidemii aby wypowiadać się w tej kwestii. 
Bieżącą analizę sytuacji w tym zakresie prowadzi Rząd RP opierając się na opiniach epidemiologów 
a także danych związanych z rozwojem epidemii (np. dane dotyczące liczby miejsc w szpitalach czy liczby 
wolnych respiratorów). Rząd RP odpowiada za rozwój sytuacji w zakresie epidemii a także w zakresie 
rozwoju gospodarczego i konsekwencje spowodowane podejmowaniem lub niepodjęciem określonych 
działań. 

Reasumując wskazane wyżej argumenty, Rada Gminy Przesmyki  stwierdza,  że  nie jest możliwe ze 
względu na brak podstaw prawnych  ale  także  ze  względu  na  brak uzasadnienia faktycznego 
przyjęcie przez Radę Gminy Przesmyki uchwały o treści proponowanej przez wnoszącego petycję. 
Przyjęcie takiej  uchwały  byłoby  niezgodne  z prawem i nieracjonalne. 

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono nie uwzględniać wniesionej petycji. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji w rozumieniu 
art. 13 ustawy o petycjach. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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