UCHWAŁA NR XXIV/219/21
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
z dnia 17 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej list otwarty "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 i poz. 1378) oraz z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r.poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1 Po rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 5 stycznia 2021 r. i uzupełnienia do petycji złożonego w dniu
18 stycznia 2021 r. w zakresie podjęcia uchwały popierającej list otwarty „Alarm! STOP zabójczemu GMO STOP niebezpiecznej szczepionce", Rada Miejska w Grodkowie nie uwzględnia przedmiotowej petycji.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Demska
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/219/21
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 lutego 2021 r.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 5 stycznia 2021 roku, a następnie uzupełnieniem z dnia 18 stycznia 2021 roku za
pośrednictwem poczty elektronicznej Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO wniosło do tutejszego urzędu
petycję dotyczącą podjęcia uchwały popierającej list otwarty „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP
niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
Petycja
została
w Grodkowie.

umieszczona

w Biuletynie

Informacji

Publicznej

Urzędu

Miejskiego

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2021 roku badając petycję zapoznała
się z opinią Burmistrza Grodkowa w powyższym zakresie oraz w wyniku szczegółowej analizy stwierdziła,
co następuje:
1) dotyczy podjęcia uchwały:
a) 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!
(list ten jest np. na stronie: www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2021/01/LISTWYSLAN.doc),
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 nam
narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021.
Konstytucja RP przyznała jednostkom samorządu terytorialnego jako odrębnym podmiotom
publicznym, przymiot samodzielności w wykonywaniu ich zadań podlegający ochronie sądowej.
Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej i w granicach prawa
jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie realizuje poszczególne funkcje w oparciu
o zastrzeżone dla jej organów kompetencje.
Przyznane Konstytucją RP zasady odrębności oraz samodzielności samorządu terytorialnego
znajdują odzwierciedlenie w poszczególnych ustawach ustrojowych regulujących funkcjonowanie
jednostek samorządu terytorialnego. W opisywanej sprawie jest to ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
Artykuł 18 u.s.g. ustanawia domniemanie właściwości rady gminy we wszystkich sprawach
pozostających w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Domniemanie właściwości rady gminy obejmuje wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy poza sprawami, o których mowa w art. 30 ust. 2 i art. 39 u.s.g. oraz sprawami
należącymi „z mocy ustaw szczególnych do właściwości innych organów samorządowych lub
państwowych albo organizacji społecznych, w szczególności związków zawodowych.
Poza właściwością uchwałodawczą rady znajdują się również sprawy ogólnokrajowe, np. ustrój
państwa lub jego podział terytorialny.
Jeżeli chodzi o zadania organizacyjne o charakterze zewnętrznym to obejmują one: podejmowanie
uchwał
w sprawie
przyjęcia
zadań,
o których
mowa
w art. 8 ust.2
i 2a
u.s.g.
(art. 18 ust. 2 pkt 11 u.s.g.); podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami
oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku (art. 18 ust. 2 pkt 12 u.s.g.); podejmowanie
uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz
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przystępowania do międzynarodowych
(art. 18 ust. 2 pkt 12a u.s.g.).

zrzeszeń

społeczności

lokalnych

i regionalnych

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż kwestie poruszane w petycji nie mieszczą się
w zakresie kompetencji rady gminy.
Nie jest to żądanie podjęcia działań mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata
petycji. Brak jest podstawy prawnej do podjęcia uchwały popierającej petycję. W myśl przepisu
art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia działania mieszczącego się
w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, a wnioskowane przez wnoszącą petycję działanie
nie mieści się w zakresie działania organów gminy.
2) dotyczy podjęcia szerokich działań edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na
skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby:
a) obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu i natychmiastowe
zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność,
b) leczenia ogólnie dostępnymi środkami.
Takie działania zostały właśnie podjęte, m. in. poprzez publikację tekstu listu otwartego petycji na
stronie podmiotowej BIP urzędu.
W świetle powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła nie uwzględnić petycji.
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska w Grodkowie postanawia jak w § 1 niniejszej uchwały.
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