
UCHWAŁA NR XXIX/198/2021 

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia ponownej 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 oraz art. 12 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 ponownej petycji  z dnia 26 marca 2021 r. stanowiącej  uzupełnienie 

petycji z dnia 15 stycznia 2021 r. wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO z siedzibą 

w Gliwicach w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zaniechania szczepień przeciwko COVID-

19 i odwołania ograniczeń związanych z pandemią Rada Gminy w Godzieszach Wielkich pozostawia 

petycję bez rozpatrzenia. 

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. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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UZASADNIENIE do 

UCHWAŁY NR XXIX/198/2021  

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 27 maja 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia ponownej 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 26 marca 2021 roku do Rady Gminy Godziesze Wielkie wpłynęła petycja stanowiąca  

uzupełnienie petycji z dnia 15 stycznia 2021 r.  wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od 

GMO z siedzibą w Gliwicach w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zaniechania szczepień 

przeciwko COVID-19 i odwołania ograniczeń związanych z pandemią.  

Petycja z dnia 15 stycznia 2021 r. wniesiona przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO z siedzibą 

w Gliwicach  w sprawie 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!; 

została rozpatrzona na sesji z dnia 25 marca 2021 r. i uznano ją za bezzasadną. 

Działając zgodnie z art. 12 ustawy o petycjach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może 

pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już 

rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane 

podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. 

Petycja z dnia 26 marca 2021 r. stanowi uzupełnienie petycji z dnia 15 stycznia 2021 r. i nie powołano 

się w niej na nowe fakty lub dowody, niż te które był prezentowane w petycji z dnia 15 stycznia 

2021 r. Petycja z 26 marca 2021 roku, podobnie jak petycja z 15 stycznia 2021 roku, stanowi 

wezwanie do zaprzestania szczepień przeciwko Covid-19, które wnoszący petycję określają jako 

eksperymenty medyczne na ludziach. 
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W tym stanie rzeczy zasadnym jest pozostawienie petycji z dnia 26 marca 2021 r. bez rozpatrzenia na 

podstawie art. 12 ustawy o petycjach. Natomiast petycja z dnia 15 stycznia 2021 r. została rozpatrzona 

na sesji z dnia 25 marca 2021 r. podczas której Rada Gminy Godziesze Wielkie podjęła w tej sprawie 

uchwałę nr XXVII/188/2021. 

Wobec powyższego wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Godziesze 

Wielkie, która poinformuje wnoszącą petycję o sposobie jej załatwienia (pozostawieniu petycji bez 

rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 10436C00-5ECE-4C2B-AFA7-F928AC31516D. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

