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Projekt 

 

projekt z dnia 16 marca 2021 r.  

zatwierdzony przez Wójta Gminy Wyszki 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WYSZKI 

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

w sprawie uznania petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO za niezasługującą na 

uwzględnienie 

Na podstawie art. 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 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO w dniu 5 stycznia 2021 r.  petycja 

nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Wyszki 

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

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji 
wniesionej  przez  „Stowarzyszenie  Polska  Wolna  od  GMO” 

W  dniu  5.01.2021r.  do  Rady  Gminy  Wyszki  wpłynęła  petycja  (uzupełniona  listem  z dnia  

16.01.2021 r.),  wniesiona  przez  „Stowarzyszenie  Polska  Wolna  od  GMO”, reprezentowane  przez  Panią  

Annę  Szmelcer  -  Przewodniczącą,  w sprawie  wezwania  do  podjęcia  uchwały o treści  wskazanej  w petycji  

tj.  poparcia  listu  otwartego  „Alarm!  STOP  GMO-STOP  niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”,  domagania  się  

od  Rządu  RP,  Posłów  i Senatorów  natychmiastowego  zaprzestania eksperymentu na mieszkańcach Polski, 

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,  

odwołania  wszystkich  ograniczeń  wolności,  w tym  gospodarczych,  które  zostały narzucone  w czasie  roku  

2020 oraz  roku  2021 oraz  złożenia  osobistej  deklaracji  od  członków  Rządu  RP o poniesieniu  wszystkich  

konsekwencji  prawnych  i finansowych  wobec  osób,  które  są  lub  będą  ofiarami  ich fatalnych decyzji 

dotyczących masowych szczepień i polityki w związku z tzw. pandemią koronawirusa. 

Petycja  była  przedmiotem  posiedzenia  Komisji  Skarg  Wniosków  i Petycji,  która  po  analizie  petycji 

wniosła o jej nieuwzględnienie. 

Zgodnie  z art. 18 ustawy  z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym  do  zadań  własnych  gminy,  

należy  ochrona  zdrowia  oraz bezpieczeństwo  obywateli,  to  jednak  kwestie  związane  z prowadzeniem  

polityki  i działań zapobiegających  rozprzestrzenianiu  się  koronawirusa  oraz  strategia  walki  ze  skutkami  

COVID-19  są wyłączone z zakresu przedmiotowego wyżej wymienionego przepisu. Tak samo w przypadku 

rodzaju, ilości  i ewentualnych  skutków  ubocznych  wprowadzanych  na  teren  Rzeczypospolitej  Polskiej 

szczepionek  przeciwko  COVID-19,  a także  wprowadzanych  zakazów  i nakazów  obowiązujących  na 

terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Rada  Gminy  Wyszki  nie jest  podmiotem  uprawnionym  do 

podejmowania  działań,  które  wykraczałaby  poza  zakres  przyznanych  Radzie  przepisami  prawa 

kompetencji.  Wyżej  wymienione  działania,  należą  do  zadań  naczelnych  i centralnych  organów 

administracji państwowej. 

Zgodnie  z zasadą  praworządności,  wyrażoną  w art. 7 Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  organy 

władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że zarówno w odniesieniu do petycji 

organy,  w tym  organy  władzy  samorządowej,  muszą przestrzegać  z urzędu  swojej  właściwości,  a tym  

samym  rozpatrywać  petycje  w zakresie  spraw będących  w ich  kompetencjach.  Dlatego,  skoro  żądanie  

zawarte  w petycji  nie leży  w zakresie kompetencji Rady Gminy Wyszki, to nie może też być przedmiotem jej 

działań. 

Z uwagi na powyższe argumenty petycję uważa się za niezasługującą na uwzględnienie. 


