
UCHWAŁA NR XXVII/188/2021 

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO 

Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 

poz.870) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 15.01.2021 roku wniesionej przez Stowarzyszenie Polska 

Wolna od GMO z siedzibą w Gliwicach w sprawie podjęcia uchwały: 

1) 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!; 

2) domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego 

eksperymentu na mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji)!; 

3) 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!; 

4) domagającej   się    odwołania   wszystkich   ograniczeń   wolności,  w tym   gospodarczych,   

które zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021!; 

 

Rada Gminy Godziesze Wielkie uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną. 

2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Godziesze Wielkie, która 

poinformuje wnoszącą petycję o sposobie jej załatwienia. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXVII/188/2021

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach petycja złożona do organu stanowiącego jednostki

samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

W dniu 15.01.2021 roku do Rady Gminy Godziesze Wielkie wpłynęła petycja od Stowarzyszenia

Polska Wolna od GMO domagająca się podjęcia przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwały:

1) 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!,

2) domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego

eksperymentu na mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji)!,

3) 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!,

4) domagającej się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które

zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021!.

Przewodnicząca Rady Gminy pismem z dnia 19.01.2021 r. przekazała petycję do Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji Rady Gminy Godziesze Wielkie w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy

i sporządzenia projektu uchwały Rady Gminy Godziesze Wielkie wraz z uzasadnieniem. Petycja w

dniu 16.03.2021 r. stała się przedmiotem prac tej Komisji. W trakcie czynności wstępnych Komisja

dokonała kwalifikacji prawnej otrzymanego w dniu 15.01.2021 r. pisma i uznała, że pismo jest

petycją.

W toku dyskusji Komisja stwierdziła, że petycja uznana została za bezzasadną. Żądania objęte

petycją nie tylko wykraczają poza zakres spraw określonych w art. 6 ust. 1 oraz 7 ust. 1 ustawy o

samorządzie gminnym, ale zawierają w większości zlepek bezpodstawnych twierdzeń. Sam
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wnioskodawca wskazuje w treści petycji, że jego twierdzenia o szkodliwości szczepionki nie

zostały potwierdzone naukowo. Należy podkreślić, że uchwała rady gminy jest aktem podjętym

przez organ władzy publicznej i nie ma w niej miejsca na wygłaszanie bezpodstawnych i

niepotwierdzonych naukowo tez. Powielanie w uchwale Rady Gminy Godziesze Wielkie tego

rodzaju twierdzeń w dobie szerokich wysiłków i wyrzeczeń społecznych podejmowanych na rzecz

opanowania epidemii, byłoby wyrazem nieodpowiedzialności i podważało zaufanie obywateli do

organu władzy lokalnej. Kwestie znoszenia ograniczeń związanych z pandemią oraz sprawy

związane z odpowiedzialnością za skutki podania szczepionki tym bardziej leżą poza zakresem

działania Rady Gminy Godziesze Wielkie i nie mogą być przedmiotem uchwały.

Zgodnie z ustawą o petycjach art. 2 ust. 3 „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”, a wnioskowane przez wnoszącego petycję działanie nie mieści się w zakresie działania

organów gminy.

Wobec powyższego petycja uznana została za bezzasadną.
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