
UCHWAŁA NR XXXIII/268/2021 
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz.713 z poźn. zm.) oraz art. 9 ust. 2, w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 
o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 Nie uwzględnia się petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO wzywającej Radę Miejską do 
podjęcia uchwały popierającej petycję - list otwarty "Alarm! Stop zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE", skierowanej do Rządu RP, Posłów i Senatorów, a także do podjęcia przez władze gminy 
szerokich działań edukacyjnych w celu zwrócenia uwagi obywateli na nieobarczone groźnymi skutkami 
ubocznymi sposoby ochrony przez zachorowaniem oraz na możliwość leczenia ogólnie dostępnymi środkami,  
co ochronić ma te władze przed odpowiedzialnością "karną, majątkową i moralną" w przyszłości.  

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Dobczycach do zawiadomienia podmiotu 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Dobczycach 

 
 

Małgorzata Jakubowska 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/268/2021 

Rady Miejskiej w Dobczycach 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

W dniu 16 stycznia 2021 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęło, od nadawcy Międzynarodowej Koalicji dla 
Obrony Polskiej Wsi reprezentowanego przez Przewodniczącą – panią Annę Smelcer, uzupełnienie do petycji - 
listu otwartego do prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów, Radnych Gmin w Polsce 
Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. W dniu 5.02.2021 r.  pismem znak RO. 152.1.2021.CEBO zostało 
wysłane wezwanie do przesłania petycji właściwej. W dniu 18.02.2021 r. wpłynęła właściwa petycja - list 
otwarty „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”. 

Z treści obu pism wynika, że przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia uchwały przez Radę Miejską 
w Dobczycach: 

1) popierającej petycję – list otwarty „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE”,  

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

3) 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 
i pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii,  

3) domagającej się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, narzuconych w roku 
2020 i 2021,  

a także do podjęcia przez władze gminy szerokich działań edukacyjnych w celu zwrócenia uwagi obywateli 
na nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby: 

1) obrony przed zachorowaniem jakim jest  wzmacnianie odporności organizmu i natychmiastowe zaniechanie 
obostrzeń, które obniżają tę odporność oraz  

2) leczenia ogólnie dostępnymi środkami  

co uchronić ma te władze przed odpowiedzialnością „karną, majątkową i moralną” w przyszłości. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2021 r., po zapoznaniu się z petycją 
oraz jej uzupełnieniem postanowiła o nie uwzględnieniu postulatów zawartych w petycji. 

Rozpatrując petycję na sesji w dniu 14 kwietnia 2021r. Rada Miejska w Dobczycach przychyliła się do 
stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U z 2018 r. poz.870 z późn. zm.),  
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 
lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji 
adresata petycji.  

Rada Miejska w Dobczycach jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie ma żadnego 
wpływu ani udziału w organizacji szczepień przeciwko Covid-19. Szczepienie, jako sposób zapobiegania 
chorobie został wprowadzony przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie 
metody zapobiegania Covid-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 10). W grudniu 2020 roku przez Rząd RP został przyjęty 
Narodowy Program Szczepień, w ramach którego powstanie fundusz kompensacyjny dla osób, u których 
wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne. W programie wskazano podmioty wykonujące odpowiednie 
zadania, jednak podmiotem w głównej mierze zaangażowanym w program jest Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, jako podmiot powołany do ogólnej oceny szczepień. Jak wynika z projektu ustawy dotyczącej 
utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, ciężar odszkodowań bierze na siebie Skarb 
Państwa, co zawartą w petycji tezę o odpowiedzialności „karnej, majątkowej i moralnej” władz gminy za 
efekty rządowego programu szczepień czyni ewidentne błędną. 
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Podkreślić należy, że obowiązujące ograniczenia i zakazy wprowadzone są przepisami rozporządzenia Rady 
Ministrów w oparciu o delegację ustawową określoną w art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U z 2020 r., 
poz. 1845 z późn. zm.), określają czasookres ich obowiązywania oraz skutki nieprzestrzegania. Nie leży 
w zakresie kompetencji Rady Miejskiej zmiana obowiązywania lub wcześniejsze zniesienie tych obostrzeń. 

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zakresu działania 
gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów (domniemanie właściwości gminy). Są to sprawy wynikające z przepisów prawa, nakładających na 
władze publiczne określone uprawnienia lub obowiązki o charakterze wykonawczym, których realizacja 
następuje na obszarze podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Dodać należy, że każda działalność 
rady gminy, jako organu kolegialnego przyjmuje formę uchwały (w znaczeniu formalnym), bez względu na jej 
nazwę. Dotyczy to również takich aktów wydawanych przez rady jak apele rezolucje, stanowiska, opinie itp. 
W orzecznictwie trafnie zauważa się, że każda czynność organu samorządu terytorialnego musi się mieścić 
w ramach jego ustawowo określonego zakresu działania, według przypisywanej mu z mocy prawa właściwości.  
(por. T. Moll, Komentarz do art. 6    ustawy o samorządzie gminnym, System Informacji Prawnej LEX). 

Podkreślenia wymaga, że żaden z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, a w szczególności jej 
art. 7 określający zadania gminy, nie obejmuje swym zakresem „kierowania pod adresem Rządu RP, Posłów, 
i Senatorów żądań” by organy te podjęły określone działania, w tym przypadku wskazane przez składające 
petycję Stowarzyszenie. Do zadań gminy nie należy również prowadzenie akcji propagującej alternatywne 
sposoby zapobiegania czy też leczenia zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Również inne ustawy 
nie nakładają na gminę takich obowiązków.  Tym samym brak jest podstaw do podjęcia przez Radę Miejską 
w Dobczycach uchwały o treści żądanej w petycji. 

Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie postanowiła rekomendować 
nieuwzględnienie przedmiotowej petycji, co Rada Miejska w Dobczyce w pełni akceptuje. 

Jednocześnie wskazuje się, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji 
nie może być przedmiotem skargi. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Dobczycach 

 
 

Małgorzata Jakubowska 
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