
UCHWAŁA Nr XXXIII/262/2021 
RADY GMINY ZARSZYN 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. 

wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

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) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Zarszyn 
uchwala, co następuje:

§1.1. Postanawia się nie uwzględnić petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. wniesionej 
przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO w sprawie poparcia listu otwartego 
„Alarm! STOP GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”.

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Zarszyn do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

usz Konieczny



Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/262/2021 
Rady Gminy Zarszyn 

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/262/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 
kwietnia 2021 r. w sprawie petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. wniesionej przez 
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

W dniu 5 stycznia 2021 r. do Urzędu Gminy Zarszyn wpłynęła petycja 
Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO reprezentowane przez Przewodniczącą - 
Panią Annę Szmelcer w przedmiocie natychmiastowego zaprzestania eksperymentu 
na mieszkańcach Polski, 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, 
odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały 
narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021 oraz złożenia osobistej deklaracji od 
wszystkich adresatów petycji w tym od członków Rządu RP o poniesieniu wszystkich 
konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami ich 
fatalnych decyzji dotyczących masowych szczepień i polityki w związku z tzw. 
pandemią koronawirusa.

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

Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji, która na posiedzeniu w dniu ... dokonała analizy wniesionej petycji i oceny jej 

zasadności, wskutek czego negatywnie odniosła się do zawartego tejże petycji 
żądania.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.: Dz. 
U. z 2018 r., poz. 870) petycja może być złożona w interesie publicznym. W myśl art. 
2 ust. 3 w/w ustawy 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.

W świetle powyższego komisja uznała, że zawarte w petycji żądania nie 
mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Gminy i brak jest podstaw prawnych po 
podjęcia wnioskowanej uchwały, stąd też zaopiniowała petycję jako nie zasługującą 
na uwzględnienie. Działania Rady Gminy Zarszyn muszą bowiem być podejmowane 
na podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że każda czynność podejmowana 
przez radę gminy powinna znajdować podstawę w przepisach prawa, a uchwały 
o charakterze nie władczym (apele, rezolucje, odezwy) muszą mieścić się 
w kompetencjach gminy i organu stanowiącego, określonych przez ustawy oraz 
dotyczyć spraw właściwych dla społeczności lokalnej.

Wobec powyższego Rada Gminy Zarszyn, podzielając stanowisko 
przedstawione przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, postanowiła jak w uchwale.



Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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