UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego „Alarm! Stop zabójczemu GMO- Stop niebezpiecznej
szczepionce"
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) w związku 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) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję - list otwarty "Alarm! Stop zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej
szczepionce z dnia 5 stycznia 2021 r. złożoną przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącą
zaprzestania szczepień przeciwko SARS-CoV-2.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji - listu otwartego zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Działdowo, zobowiązując go do
poinformowania składającego petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Działdowo
z dnia .................... 2021 r.
Uzasadnienie
Dnia 7 stycznia 2021 r. do Urzędu Miasta Działdowo wpłynął list otwarty - petycja złożona przez
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO. Dnia 18 stycznia 2021 r. wpłynęło uzupełnienie listu otwartego
- petycji.
List otwarty - petycja dotyczy:
1. zaprzestania szczepień przeciwko SARS-CoV-2,
2. 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,
3. odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały narzucone w roku
2020,
4. deklaracji osobistego poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które
są lub będą ofiarami decyzji dotyczących masowych szczepień oraz polityki w związku z tzw. pandemią
koronawirusa.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja
złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Jednocześnie ustawodawca w art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) wskazał, że organem wewnętrznym rady gminy uprawnionym do rozpatrzenia petycji
jest komisja skarg, wniosków i petycji. W myśl § 114e. ust. 1 pkt 4) Statutu Gminy-Miasto Działdowo,
komisja opracowuje projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji.
Przedmiotowa petycja w dniu 25 stycznia 2021 r. została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji celem jej rozpatrzenia.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu
sanitarnego w dniu 15 lutego 2021 r., podczas którego Komisja rozpatrzyła wniesioną petycję oraz
przygotowała projekt uchwały Rady Miasta Działdowo w przedmiotowym zakresie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała żądania zawarte w liście otwartym - petycji za niezasadne.
Zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władze publiczne są obowiązane
do zwalczania chorób epidemicznych, w tym zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Optymalnym działaniem
prewencyjnym w tym zakresie jest stosowanie szczepień, które mają ograniczyć liczbę zachorowań, a jeśli
jest to możliwe doprowadzić do całkowitego wyeliminowania choroby zakaźnej.
Nie negując mogących się pojawić wątpliwości co do skutków szczepień przeciw COVID-19 należy
podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
powinny działać na podstawie i w granicach prawa.
Żadna ustawa nie daje też Radzie Miasta prawa do znoszenia obostrzeń związanych z epidemią choroby
COVID-19 wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 nie są obowiązkowe, a Światowa Organizacja Zdrowia wydała
zalecenia dotyczące szczepionki SARS-CoV-2 określając kto może ją przyjąć, a dla kogo nie jest zalecana.
Dopuszczenie do użytku szczepionki stanowi podstawę do jej stosowania, a gwarancje producenta winno
posiadać Ministerstwo Zdrowia, które odpowiada za dystrybucję szczepionki. W związku z powyższym
mieszkańcy gminy nie będą poddawani jakimkolwiek eksperymentom związanym ze szczepieniami
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Mając na względzie powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła decyzję o przedstawieniu
Radzie Miasta Działdowo projektu uchwały o uznaniu listu otwartego - petycji Stowarzyszenia Polska
Wolna od GMO za bezzasadną.
Przewodniczący Komisji
/-/ Leszek Sosnówka

