
UCHWAŁA NR XXV/222/21 
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia listu otwartego - petycji Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji "Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE !" 
z dnia 8 stycznia 2021 r. złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO. 

§ 2. Ustala się odpowiedź na petycję, w brzmieniu zawartym w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów do powiadomienia wnoszącego 
list otwarty - petycję o sposobie jego rozpatrzenia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz 
z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Janusz Szustkiewicz 
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Uzasadnienie

W dniu 8 stycznia 2021 r. wpłynął do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie list otwarty - petycja
Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE przesłany przez Przewodniczącą
Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice uzupełniony następnie w dniu
18 stycznia 2021 r. (data wpływu).

Niniejszy list otwarty, który wnoszący nakazuje traktować jako petycję wraz z uzupełnieniem stały się
przedmiotem prac posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy i Miasta Odolanów, która
obradowała w dniach 20 stycznia 2021 r. oraz 1 lutego 2021 r. Po zbadaniu spełnienia wymogów
formalnych oraz wnikliwej analizie treści żądania Komisja przygotowała i przyjęła w formie uchwały
niniejszy projekt uchwały.

Komisja stwierdziła, że petycja jest sprzeczna z interesem mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów
i właściwym pozostaje nie podejmowanie przez Radę Gminy i Miasta Odolanów jakichkolwiek działań,
które ograniczałyby przysługujące prawo mieszkańców do szczepień, w tym podjęcie uchwały. Ponadto
szczepienia na COVID-19 mają charakter dobrowolny. Oznacza to, że szczepionka zostanie podana tylko
osobom, które świadomie wyrażą zgodę na jej przyjęcie. Zachowane zostało konstytucyjne prawo do
decydowania o własnym życiu (art. 47 Konstytucji) oraz prawo do wyrażenia zgodny na udzielenie
określonych świadczeń zdrowotnych łub odmowy takiej zgody (art. 16 ustawy o prawach pacjenta).

Innymi słowy Osoba, która uzna argumentację zawartą w rozpoznawanej petycji może nie poddawać się
szczepieniom.

Dobrowolność szczepień daje możliwość dokonania przez Obywateli wyboru po zapoznaniu się zarówno
z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia jak i z rekomendacjami pochodzącymi z innych źródeł (chociażby
wskazanych w liście otwartym - petycji), w których neguje się szczepienie, czy wskazuje na możliwe
powikłania poszczepienne.

W ocenie rozpoznających list otwarty - petycję daje to możliwość podjęcia właściwej decyzji, której nikt
nie narzuca.

W kwestii odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały narzucone
w roku 2020 i 2021 rada wskazuje, że ograniczenia i zakazy wprowadzone w naszym kraju w 2020 i 2021
roku zostały wydane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, aby zminimalizować
stopień rozprzestrzeniania się wirusa.

Organ rozpoznający petycję, nie posiadając stosownej wiedzy medycznej, przeanalizował sytuację
w innych krajach Europy pod kątem ograniczeń wprowadzonych z uwagi na stan pandemii. Ograniczenia
i zakazy wprowadzono praktycznie we wszystkich krajach, w których występuje wirus SARS-CoV-2.
Patrząc na ograniczenia i zakazy wprowadzone w Krajach Europy Zachodniej (np. Francja, Hiszpania), to
ograniczenia w Polsce nie są tak restrykcyjne, gdyż w niektórych krajach wprowadzano np. godzinę
policyjną.

Działania podejmowane w naszym Kraju w związku z pandemią nie odbiegają od ograniczeń
wyprowadzonych w innych krajach Europy.

Poruszaną w petycji tematykę regulują przy tym przepisy znajdujące się w wielu ustawach, łącznie
z Konstytucją RP, są to m.in.: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm. – dalej śop) oraz ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. – dalej usg),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.), oraz ustawa
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.). Wskazane przepisy stanowią podstawę prawną do wskazywanych
w petycji ograniczeń sanitarnych. Rada gminy nie ma natomiast uprawnienia do recenzowania i oceny
prawnej działań innych organów administracji publicznej.

Apel zawarty w petycji, a dotyczący podjęcia uchwały o treści określonej na stronie 2 petycji również
nie może zostać uwzględniony. Rada gminy nie jest uprawniona w przepisach ustrojowych, ani innych
ustawach aby wydawać uchwały nakazujące innym organom w tym centralnym podjęcie określonych
działań, w tym np. dopuszczenia do medów albo odwołujących ograniczenia wolności.
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Wypełniając natomiast obowiązek określony w ustawie o petycjach treść petycji została upubliczniona,
co wypełnia podjęcie wymaganych petycją działań mających na celu zapoznanie mieszkańców
z opisywanymi w petycji zagrożeniami.

W związku z powyższym, Petycja - List otwarty - Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE nie zostaje uwzględniona, a podjęcie uchwały o przedstawionej treści jest w pełni
uzasadnione.
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