
UCHWAŁA NR XXIII/170/2021 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 
Rada Gminy Gizałki  - po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i petycji uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się Radę Gminy Gizałki za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 05 stycznia                       
2021 r.  oraz uzupełnienia do petycji wniesionego w dniu 16 stycznia 2021 r. drogą elektroniczną od 
Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO określonej jako „Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP 
niebezpiecznej szczepionce!" z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przekazuje się petycję do załatwienia zgodnie z kompetencją do Ministerstwa Zdrowia. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki do zawiadomienia wnoszącego petycję o jej 
przekazaniu zgodnie z właściwością. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 



Uzasadnienie
do uchwały XXIII/170/2021

Rady Gminy Gizałki
z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu

W dniu 5  stycznia 2021 r. do Radnych Gminy Gizałki wpłynęła petycja – list otwarty od Stowarzyszenia
Polska Wolna od GMO W dniu 16 stycznia 2021 r. wpłynęło uzupełnienie do ww. petycji w przedmiocie
podjęcia przez Radę Gminy uchwały popierającej petycję.

Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 4 lutego 2021  r. po wstępnym rozpatrzeniu ustaliła, że:

Zgodnie z definicją legalną 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.

A zatem w świetle artykułu 2 ustęp 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2018 roku
pozycja 870) można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez
organ władzy publicznej, określonego co do treści i formy prawnej, mieszczącego się w zakresie zadań
i kompetencji jej adresata.

Zgłoszone w petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. i uzupełnienie z 16 stycznia 2021 r. dotyczy podjęcia przez
Radę Gminy Gizałki uchwały popierającej petycję – list otwarty „ Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP
niebezpiecznej SZCZEPIONCE! w zakresie:

a) domagania się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu
na mieszkańcach Polski.

b) domagania 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 ukrywana prawdę na temat tzw. pandemii!

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

oraz podjęcia szerokich działań edukacyjnych.

Pomimo, iż do zadań własnych gminy, określonych w artykule 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) należy ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo
obywateli, to jednak wszystkie kwestie związane z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19
stanowiące przedmiot wystąpienia do Rady Gminy Gizałki, nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady
gminy. Należą do zadań i kompetycji rządu (rady ministrów).

W odniesieniu do 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 petycji nie leży w zakresie kompetencji Rady Gminy Gizałki, to nie może
też być przedmiotem jej działań.

Komisja po zapoznaniu się ze złożoną petycją ustaliła jak poniżej.

•Uznać, że organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotu petycji jest Ministerstwo Zdrowia.

•Zarekomendować Radzie Gminy Gizałki skierowanie petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia
(Ministerstwo Zdrowia).

•Jednocześnie, stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach zawiadamiam, iż sposób załatwienia
petycji nie może być przedmiotem skargi.

Rada Gminy Gizałki podjęła decyzję o przekazaniu petycji – listu otwartego według właściwości do
Ministerstwa Zdrowia, jako naczelnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach polityki



zdrowotnej państwa.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski
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