
UCHWAŁA NR XXXII/265/2021 
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polski Wolnej Od GMO 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 z póz. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 870), uchwala się co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja Stowarzyszenia Polski Wolnej od GMO z dnia 18 stycznia 2021 r. w przedmiocie 
podjęcia uchwały przez Radę Gminy Ustronie Morskie o treści proponowanej przez wnoszącego petycję 
nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego  Rady Gminy Ustronie Morskie  do zawiadomienia wnoszącego 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Grzywnowicz 
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Uzasadnienie

W dniu 18  stycznia 2021 r. do Urzędu Gminy Ustronie Morskie wpłynęła petycja złożona przez
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

Na posiedzeniu w dniu 10.03.2021 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Ustronie Morskie
przeprowadziła analizę petycji i podjęła czynności wyjaśniające.

Wnoszący petycję wnosi o przyjęcie uchwały :

a)popierającej „petycję-list otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów
i Radnych Gmin w Polsce p.n. Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”, który
to list został przesłany w korespondencji w dniu 05.01.2021 r.

b)domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów: natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na
mieszkańcach Polski (eksperymentu o którym mowa w petycji)

c)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”

d)domagającej się „odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały
narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021!”

e)żądania od Rządu RP, Posłów i Senatorów „deklaracji 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”.

Komisja nie znajduje argumentów uzasadniających przyjęcie uchwały o treści proponowanej przez
wnoszących petycję, ponieważ Rada Gminy Ustronie Morskie jako organ władzy samorządowej działa na
podstawie i w granicach przepisów prawa, a takiej podstawy prawnej nie ma. Zakres proponowanej uchwały
znajduje się poza uprawnieniami tego organu.

Radni nie posiadają wiedzy i kwalifikacji do oceny skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2. Szczepionki są zatwierdzane przez uprawnione instytucje, a program szczepień w tym
zakresie jest programem rządowym. Szczepienia przeciwko COVID 19 nie są obowiązkowe i jeśli ktoś ma
wątpliwości, co do działania szczepionki nie musi się szczepić.

Rada Gminy Ustronie Morskie nie ma też wpływu na Rząd i władze ustawodawczą w zakresie dopuszczenie
lub nie dopuszczenia do mediów publicznych różnych podmiotów, w celu przedstawienia innych poglądów
w zakresie szczepienia przeciwko wirusowi SARS CoV-2. Dodatkowo Komisja ustaliła, że niniejsza petycja
zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Ustronie Morskie, łącznie z danymi dotyczącymi postępowania, a jej tekst został przesłany do radnych Rady
Gminy.

Odwołanie ograniczeń w zakresie wolności w tym gospodarczych, które zostały wprowadzone w związku
z występującym stanem epidemii również nie leży w kompetencji Rady. Zakres obostrzeń określa Rząd RP i to
on odpowiada za rozwój sytuacji w zakresie epidemii oraz rozwój gospodarczy i konsekwencje spowodowane
podejmowaniem lub nie określonych działań.

Mając powyższe na uwadze komisja wyraża stanowisko o nie uwzględnieniu petycji w całości.

Rada Gminy po przeanalizowaniu zebranych w sprawie materiałów, jak również po wysłuchaniu wniosków
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła nie uwzględnić petycji w całości, podzielając i przyjmując za
własne ustalenia, argumentację oraz stanowisko przedstawione przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2018 r. poz. 870),
sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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