UCHWAŁA NR XXVI/284/2021
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP,
Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!”
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.) i art. 2 ust. 3, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
oraz § 1, § 6 ust. 2 i 3 zał. nr 5 do Statutu Gminy Mogilany uchwalonego uchwałą Nr V/44/2003 Rady Gminy Mogilany
z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilany uchwalonego (Małop.2003.103.1342 z
dnia 2003.05.06 ze zmianami)
Rada Gminy Mogilany
uchwala co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany w sprawie
rozpatrzenia petycji – listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów,
Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”, Rada Gminy
Mogilany uznaje petycję za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej
rozpatrzenia.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mogilany.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Staszczak
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Uzasadnienie
W dniu 15 stycznia 2021 r. do Rady Gminy Mogilany wpłynęło drogą elektroniczną uzupełnienie do petycji – listu
otwartego, natomiast w dniu 28 stycznia 2021 r. oraz 10 lutego 2021 r. petycja z dnia 2 stycznia 2021 r. - List
otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP
zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”.
Podmiot wnoszący petycję apeluje, by władze gminy/miasta podjęły uchwałę (cyt.):
a) popierającą: petycję - List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych
Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! (list ten jest np. na stronie:
www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2021/01/LISTWYSLAN.doc )
b) domagającą się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na
mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji)!
c) domagającą 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) domagającą się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone
w czasie roku 2020 oraz roku 2021!
Apelujemy równocześnie, aby władze gminy/miasta podjęły szerokie działania edukacyjne, których celem będzie
zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby:
a) obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu [5] i natychmiastowe zaniechanie
obostrzeń, które obniżają tę odporność oraz
b) leczenia ogólnie dostępnymi środkami [zob. np. 6, 7, 8, 9]
Niniejsza petycja została rozpatrzona na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2021 r. przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji, która w ramach swoich uprawnień przewidzianych przepisami Statutu Gminy Mogilany przeprowadziła
postępowanie wyjaśniające i dokonała wszechstronnego wyjaśnienia kwestii podnoszonych w petycji uznając
petycję za bezzasadną.
Treść petycji została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany www.mogilany.pl zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870, dalej ustawa o petycjach) oraz
przekazana do wiadomości Radnym Rady Gminy Mogilany.
Z treści art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach wynika, że przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności,
zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu
wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm., dalej ustawa o samorządzie
gminnym) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile
ustawy nie stanowią inaczej. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania
gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych
podmiotów.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że podjęcie uchwały o którą apeluje podmiot wnoszący petycję
nie mieści się w zakresie kompetencji rady gminy, która jako organ władzy publicznej działa na podstawie i w
granicach prawa co oznacza, że może podejmować tylko te działania, do których posiada udzielone wprost
upoważnienie przez przepisy prawa. Kwestie podnoszone w przedmiotowej petycji nie zaliczają się do kategorii
spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. Należy również zaznaczyć, że w świetle przepisu art. 47 Konstytucji RP
każdy ma swoje konstytucyjne prawo do decydowania o własnym życiu oraz na podstawie art. 16 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849), pacjent ma prawo do
wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. Szczepienia przeciw
COVID-19 są szczepieniami dobrowolnymi co oznacza, iż szczepionka jest podawana tylko osobom, które
świadomie wyrażają zgodę na jej przyjęcie. Rada Gminy Mogilany nie ma wpływu na udział w szczepieniach
przeciw COVID-19 oraz na wprowadzane w związku z pandemią ograniczenia wolności, jak również nie może
podejmować działań edukacyjnych.
Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Mogilany uznaje petycję – list otwarty pt.: List otwarty do Prezydenta RP,
Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP
niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” za bezzasadną.
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