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OR.152.1.2021         

 

Stowarzyszenie Polski Wolnej od GMO 
poskawolnaodgmo@02.pl 

  

 

W odpowiedzi na złożoną w dniu 21 grudnia 2020 r. petycję w przedmiocie 

zagrożeń związanych ze stosowaniem i rozpowszechnianiem szczepionki przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 i współodpowiedzialności władz gminy za skutki szczepień 

oraz poparcia petycji w formie listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, 

Posłów, Senatorów domagając się odwołania wszystkich ograniczeń wolności , w tym 

gospodarczych, które zostały nam narzucone w 2020 i 2021 r. oraz zaprzestania 

eksperymentu opisanego w petycji na mieszkańcach  Polski informuję, że zgodnie ze 

Statutem Gminy Jemielnica niniejsza petycja została niezwłocznie przekazana Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji, celem je rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Gminy 

proponowanego sposobu jej załatwienia.  

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach Odwzorowanie cyfrowe petycji zostało 

zamieszczone na stronie internetowej Gminy Jemielnica. 

W dniu 23 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na 

którym dokonano analizy petycji. Analizę treści petycji Komisja rozpoczęła od legalnej 

definicji petycji i ustalenia, co może być przedmiotem petycji. 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. Można zatem 
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przyjąć, że w świetle art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 870) petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia 

przez organ władzy publicznej określonego żądania mieszczącego się w zakresie zadań 

i kompetencji jej adresata.  

Zgłoszone w petycji żądanie podjęcia przez Radę Gminy Jemielnica działań 

zapobiegawczych lub minimalizujących zagrożenia spowodowane szczepieniami 

przeciwko wirusowi SARS-Co-2 wobec niedostatecznych działań ze strony instytucji 

państwowych, nie mieści się w zakresie kompetencji Rady Gminy bowiem 

organizatorem szczepień przeciwko COVID-19 jest administracja rządowa. Władze 

Gminy Jemielnica nie podejmowały żadnych działań w zakresie wprowadzenia 

zarówno zakazów jak i nakazów związanych ze szczepieniami przeciwko CIVID-19, 

a wprowadzone obostrzenia są konsekwencją powszechnie obowiązujących przepisów 

ustanowionych w drodze regulacji ustawowej oraz w formie aktów wykonawczych 

o zasięgu ogólnokrajowym. Do zagrożeń związanych ze stosowaniem i 

rozpowszechnianiem szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 trudno się dzisiaj 

jednoznacznie odnieść, bo prawdę mówiąc nasza wiedza na ten temat, mając na uwadze 

opinie zwolenników szczepień i antyszczepionkowców, jest niedostateczna. Póki co, 

szczepienia przeciwko COVIC-2 nie są obowiązkowe i w tym przypadku mamy 

zagwarantowany wybór.  W odniesieniu do petycji podobnie tak jak w przypadku 

innych pism i podań - organy muszą przestrzegać zasady 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, to nie może 

być przedmiotem jej działań. Nie zmienia tego sama możliwość podejmowania przez 

Radę Gminy stanowisk, rezolucji czy apeli, gdyż delegacja do podejmowania przez 

Radę takich niewiążących stanowisk wynika jedynie ze Statutu Gminy - § 17 ust. 2, 

który nie tworzy podstawy materialno prawnej do podjęcia w niniejszej sprawie 

rozstrzygnięcia. Z uwagi na okoliczność, że z treści pisma wynika, iż wśród adresatów 

petycji są właściwe podmioty do jej rozpatrzenia, Komisja proponuje ograniczyć się 

jedynie do przyjęcia do wiadomości wyrażonych w petycji spostrzeżeń. Wobec braku 

możliwości do zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w złożonej petycji, co do treści 

i formy, Komisja postanowiła uznać złożoną petycję za bezzasadną. 



 

Rada Gminy Jemielnica podzielając stanowisko przedstawiona przez Komisje 

Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycja za bezzasadną 

Uchwałę Rady Gminy wraz z uzasadnieniem przesyłam w załączeniu.  

 

Z poważaniem: 

 

PRZEWODNICZACY   

      RADY GMINY 

 

     Norbert Jaskóła 

 

Otrzymują: 

1) adresat 

2) a/a 
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