
UCHWAŁA NR XXX/193/2021 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO 

Na podstawie  art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz 
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 Gminy Przesmyki uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się nie uwzględnić petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od 
GMO z dnia 13 kwietnia 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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Uzasadnienie 

W dniu 13 kwietnia 2021r. do Rady Gminy wpłnęła petycja Stowarzyszenia 
Polska Wolna od GMO. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przesmyki 
na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2021 r. rozpatrzyła petycję, której celem jest: „ … 
troska o dobro wspólnoty, o zdrowie i edukację społeczeństwa, wspólnot, 
społeczności lokalnej. Petycja porusza bardzo ważne zagadnienie, jakim jest 
stosowanie preparatów, które są obecnie w fazie badań.” 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2021r., 
stwierdziła, że nie znajduje argumentów uzasadniających przyjęcie uchwały 
popierającej petycję, ponieważ sprawa dopuszczenia do użycia i dystrybucji 
szczepionek nie jest sprawą będącą w kompetencji Rady Gminy Przesmyki, gdyż 
program szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest programem rządowym. 
Ponadto 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. 
Należy też zauważyć, że szczepienia są dobrowolne, więc jeżeli ktoś ma 
wątpliwości co do działania szczepionki nie musi się szczepić. Podnoszone 
w petycji stosowanie ograniczeń w zakresie wolności („środków przymusu 
bezpośredniego”) 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 ani w kwestii wzrostu zachorowań na grypę. 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. 

Rada Gminy Przesmyki jako organ władzy samorządowej działa na podstawie 
i w granicach przepisów prawa, a nie znajdujemy podstaw prawnych do 
uwzględnienia postulatów zawartych w petycji. 

Reasumując wskazane wyżej argumenty, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Przesmyki stwierdza, że ze względu na brak podstaw prawnych, 
brak uzasadnienia faktycznego a także brak wiedzy specjalistycznej w tym 
zakresie, nie jest możliwe przyjęcie przez Radę Gminy Przesmyki uchwały 
dotyczącej postulatów wnoszącego petycję tj. rozpowszechnienia wśród 
społeczności informacji o możliwych skutkach zdrowotnych poddania się 
szczepieniu przeciw COVID-19. 

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono nie uwzględnić wniesionej petycj. 
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Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia 
petycji w rozumieniu art. 13 ustawy o petycjach. 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Wojciech Skolimow
ski  
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