
UCHWAŁA NR XXVI/194/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 23 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. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.), Rada Gminy Rozdrażew 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją-listem otwartym pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu 
RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - 
STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”, dotyczącą poparcia postulatów Stowarzyszenia Polska Wolna 
od GMO Anna Szmelcer, tj.: żądania od władz państwa: 

- zaprzestania eksperymentu szczepień na obywatelach, 

- odwołania wszystkich ograniczeń, w tym gospodarczych, które zostały narzucone w 2020 r.      i 2021r., 

- 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, 

- deklaracji od członków Rządu RP osobistego poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych 
wobec osób, które są lub będą ofiarami ich fatalnych decyzji dotyczących masowych szczepień oraz polityki 
w związku z tzw. pandemią koronawirusa, Rada Gminy Rozdrażew uznaje petycję za nie zasługującą na 
pozytywne rozpatrzenie i nie uwzględnia petycji. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/194/2021 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

Uzasadnienie  

      W dniu 5 stycznia 2021 r. do Rady Gminy Rozdrażew wpłynął list otwarty - petycja Stowarzyszenia 
Polska Wolna od GMO Anna Szmelcer (Przewodnicząca), uzupełniona pismem z dnia 18 stycznia 2021r. 

W petycji wnosząca domaga się poparcia postulatów Stowarzyszenia kierowanych wobec rządzących 
w Polsce, a polegających na żądaniu: 

- zaprzestania eksperymentu szczepień na obywatelach, 

- odwołania wszystkich ograniczeń, w tym gospodarczych, które zostały narzucone w 2020 r. i 2021r., 

- 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, 

- deklaracji od członków Rządu RP osobistego poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych 
wobec osób, które są lub będą ofiarami ich fatalnych decyzji dotyczących masowych szczepień oraz polityki 
w związku z tzw. pandemią korona wirusa. 

Zgodnie ze Statutem Rady Gminy Rozdrażew w dniu 4 lutego 2021 r. petycja trafiła pod obrady 
Komisji Skarg, wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Gminy opinii 
w sprawie, której petycja dotyczy. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja uznała, 
co następuje. 

Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 są dobrowolne, wobec czego każdy mieszkaniec gminy może 
swobodnie decydować, czy podda się szczepieniu. Uchwała Rady Gminy nie może  znosić na terenie 
gminy wprowadzonych przez Rząd ustawami obostrzeń związanych z pandemią koronowirusa 
obowiązujących na terenie całego kraju. W tym  przypadku byłaby  ona  bezpodstawa i niezgodna 
z prawem. Rada Gminy nie ma uprawnień  oraz kompetencji ustawowych do podjęcia uchwały w treści, 
której  mogłaby żądać od Rządu: 

1/ dopuszczenia do mediów publicznych także polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy 
alarmują i wskazują na możliwe powikłania  poszczepienne, 

2/ złożenia deklaracji dot. poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub 
będą ofiarami masowych szczepień. 

Zarówno opinie o bezpiecznych jak i niebezpiecznych  szczepieniach przeciwko COVID-2  dostępne  
są na serwisach i portalach publicznych. 

W tym stanie rzeczy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozdrażew, nie rekomenduje 
podejmowania przez Radę Gminy uchwały o treści proponowanej w petycji Stowarzyszenia Polska 
Wolna od GMO Anna Szmelcer, jako niedopuszczalnej, niezgodnej z powszechnie obowiązującym 
prawem, obejmującej materię znajdującą się poza kompetencjami rady gminy. 
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Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Rozdrażew w pełni podziela stanowisko 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji. W związku 
z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji za nie zasługującą na 
pozytywne rozpatrzenie oraz nieuwzględnienie postulatów zgłoszonych w treści w/w petycji. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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