
UCHWAŁA NR XXVII/149/2021 
RADY GMINY CISEK 

z dnia 1 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna 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 i poz. 1378) oraz 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) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 5 stycznia 2021 r., uzupełnionej 
w dniu 15 stycznia 2021 r., w zakresie podjęcia przez Radę Gminy Cisek uchwały popierającej petycję – list 
otwarty „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”, Rada Gminy Cisek 
nie uwzględnia przedmiotowej petycji z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Cisek do zawiadomienia osoby wnoszącej petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/149/2021 

Rady Gminy Cisek 

z dnia 1 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 7 stycznia 2021 r. do Urzędu Gminy Cisek za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęła petycja – 
list otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce, 
wniesiona przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO. Uzupełnienie do niniejszej petycji wpłynęło do 
Urzędu Gminy Cisek 18 stycznia 2021 r. 

Z obu nadesłanych pism wynika, że przedmiotem petycji jest wezwanie Rady Gminy Cisek do podjęcia 
uchwały popierającej petycję – list otwarty „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE”. Skierowane w petycji żądania odnoszą się do natychmiastowego zaprzestania eksperymentu 
na mieszkańcach Polski, dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, 
którzy wskazują na możliwe powikłania poszczepienne i pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii, 
a także odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały narzucone w czasie 
2020 i 2021 roku. Ponadto podmiot wnoszący petycję apeluje, aby władze gminy podjęły szerokie działania 
edukacyjne, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami 
ubocznymi sposoby obrony przed zachowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu oraz na 
możliwość leczenia ogólnie dostępnymi środkami. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870), petycja złożona 
do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Przewodnicząca 
Rady Gminy Cisek skierowała petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia stanowiska 
odnośnie zasadności petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia dnia 22 lutego 2021 r. przeanalizowała treść petycji 
i wyraziła co do niej negatywną opinię. 

Rozpatrując powyższą petycję Komisja stwierdziła, że rada gminy może podejmować uchwały tylko 
w granicach zadań gminy, a więc w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami 
na rzecz innych podmiotów. Organ uchwałodawczy gminy działa wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. 

Rządowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zakłada ich dobrowolność. Oznacza to, że 
szczepionka zostanie podana tylko tym osobom, które wyrażą zgodę na jej przyjęcie. Ciężar odszkodowań za 
wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych bierze na siebie Skarb Państwa, jak wynika z projektu 
ustawy nt. Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. 

W odniesieniu do podjęcia szerokich działań edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli 
na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby obrony przed zachorowaniem, jakim jest 
wzmocnienie odporności organizmu i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność oraz 
leczenia ogólnie dostępnymi środkami. 

Takie działania zostały właśnie podjęte, m.in. poprzez publikację tekstu listu otwartego petycji na stronie 
podmiotowej BIP urzędu. 

Wobec powyższego Rada Gminy Cisek po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji.
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