
UCHWAŁA NR XXIX.217.2021 
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

z dnia 22 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego – Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP 
niebezpiecznej szczepionce 

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, 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U z 2018r. poz. 870) Rada 
Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:  

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji- listu otwartego wniesionej w dniu 05 stycznia 2021 r. pn.- Alarm! STOP 
zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej szczepionce uznaje petycje za nie zasługującą na pozytywne 
rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby wnoszącej 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Cichoń 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX.217.2021 

Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 22 marca 2021 r. 

Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; 
wnioski oraz petycji składane przez obywateli; w tym celu powołuje się komisje skarg, wniosków i petycji. 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Ujeździe dnia 05.01.2021r., 
uzupełnienie dnia 18.01.2021 r. wpłynął list otwarty- petycja "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP 
niebezpiecznej szczepionce!" od Stowarzyszenia  Polska Wolna od GMO, Anna Szmelcer - 
Przewodnicząca. List otwarty- petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz 
pozostałych Radnych oraz umieszczona na stronie internetowej Gminy Ujazd. 

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Anna Szmelcer Przewodnicząca apelują, by władze gminy/ 
miasta  podjęły uchwałę: 

a) popierającą petycję – List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów 
i Radnych  Gmin w Polsce ,,Alarm! STOP zabójczemu GMO- STOP  niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 

b) domagającą się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na 
mieszkańcach Polski , 

c) domagającą 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) domagającą się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam 
narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021. 

Apelują równocześnie, aby władze gminy/ miasta podjęły szerokie działania edukacyjne, których 
celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi 
sposoby obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmocnienie organizmu i natychmiastowe zaniechanie 
obostrzeń, które obniżają tą odporność oraz leczenia ogólnie dostępnymi środkami. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie dnia 18.03.2021 r. i zapoznała się z treścią 
petycji. 

Pomimo, iż do zadań własnych gminy, określonych w artykule 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 i 1378) należy ochrona zdrowia oraz 
bezpieczeństwo obywateli, to jednak do właściwości Rady Gminy nie należą bowiem kompetencje 
w zakresie określonym w  treści listu otwartego - petycji, a mianowicie: 

- decydowanie w sprawie prowadzenia lub zaprzestania szczepień, 

- dopuszczenie do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, 

- odwołania ograniczeń wprowadzonych przez Radę Ministrów w związku z epidemią, 

- ponoszenie odpowiedzialności wyprodukowanych szczepionek. 

Powyższe kwestie należą do zadań i kompetycji rządu (Rady Ministrów). 

Rada Miejska w Ujeździe nie jest również organem podejmującym jakiekolwiek decyzje w kwestii 
szczepień, w związku z tym brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia w zakresie  żądania deklaracji 
ponoszenia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych w związku z wykonywaniem szczepień 
przeciw COVID-19. Podkreślenia wymaga również fakt, iż szczepienia są dobrowolne. 

W odniesieniu do listu otwartego - petycji - tak jak w przypadku innych podań - organy muszą 
przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw 
będących w ich kompetencjach. Dlatego, skoro żądanie zawarte w liście otwartym - petycji nie leży 
w zakresie kompetencji Rady Miejskiej w Ujeździe, to nie może też być przedmiotem jej działań. 

Po analizie listu otwartego-petycji, stosownych przepisów prawa oraz zasięgnięciu opinii Radcy 
Prawnego – członkowie komisji ustalili, że Rada Miejska w Ujeździe nie jest organem właściwym do 
rozpatrzenia w/w petycji. 
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Wobec powyższego  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozostawia petycję bez rozpatrzenia. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Ujeździe po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym 
nie uwzględnia petycji.
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