
UCHWAŁA NR XXI/153/21 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. dotyczącej szczepienia ochronnego 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) oraz 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn 
zm.), Rada Gminy Pawłowiczki uchwala co następuje: 

§ 1. 1 Po rozpatrzeniu petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. i jej uzupełnienia z dnia 16 stycznia 2021 r.  
wzywającej Radę Gminy Pawłowiczki do podjęcia uchwały popierającej list otwarty skierowany do Prezydenta 
RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin Polskich zatytułowany „Alarm! STOP 
zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” uznaje się petycję za bezzasadną. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowiczki do przesłania uchwały podmiotowi 
wnoszącemu petycję wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowiczki 

 
 

Przemysław Malinka 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/153/21 
Rady Gminy Pawłowiczki 
z dnia 18 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 5 stycznia 2021 r. do Rady Gminy Pawłowiczki wpłynęła petycja, wniesiona przez 
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, uzupełniona przez wnoszącego petycję, w dniu 18 stycznia 2021 r., 
poprzez sformułowanie wezwania Rady Gminy Pawłowiczki do pilnego podjęcia uchwały: 

1) popierającej petycję – listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów 
i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE 
zawartej na stronie: 

 www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2021/01/LISTWYSLAN.doc  

2) domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania eksperymentu, 
o którym mowa w ww. petycji; 

3) domagającej 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 ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii; 

4) domagającej się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które 
zostały narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021; 

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

Petycja wraz z uzupełnieniem została przekazana przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Pawłowiczki w celu jej analizy i zaopiniowania. Radni Rady Gminy Pawłowiczki 
również zostali zapoznani z treścią pism na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady gminy. 
Przedmiotowa petycja - list otwarty wraz z uzupełnieniem została - zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 
11 lipca 2014r. o petycjach - opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
w Pawłowiczkach. 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 15 marca 2021 r. po przeanalizowaniu 
treści petycji  wypracowała swoje stanowisko w sprawie, uznając ww. żądanie za bezzasadne. Komisja 
stwierdziła, że rada gminy jako organ administracji publicznej zobowiązana jest do działania na 
podstawie i w granicach prawa (z art. 7 Konstytucji RP) i jest ona związana zasadą praworządności 
(art. 16 ust. 2 Konstytucji RP). Zakres działania gminy określony został przede wszystkim 
w art. 6 ust. 1 oraz 7 ust. 1 u.s.g., z których wynika, że gmina jest samodzielna w zakresie wykonywania 
powierzonych jej zadań, jednakże samodzielność ta ograniczona została do spraw związanych 
z lokalnymi potrzebami wspólnoty. Co do zasady gmina nie ma możliwości podejmowania działań 
wykraczających poza lokalny charakter i nie polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy ochrony zdrowia mieszkańców 
gminy (art. 7 ust. 1 pkt 5 u.s.g.) jednak pierwszoplanowym (podstawowym) elementem porządku 
publicznego w państwie, a więc i w gminie jest praworządne działanie organów władzy publicznej, 
a dopiero kolejnym jest przestrzeganie prawa przez jednostki. Ustawa o samorządzie gminnym. 
nie upoważnia jednostek samorządu terytorialnego do wkraczania w dziedzinę spraw ogólnokrajowych. 
Jedynie dopuszczalne jest podjęcie przez radę gminy uchwał niewładczych np. o charakterze 
programowym, intencyjnym, co jednak nie dotyczy treści przedmiotowej petycji. 

Zarówno akty o charakterze władczym, jak również niewładczym muszą się mieścić 
w kompetencjach gminy i jej organu stanowiącego. 

Wszelkie działania związane ze stosowaniem i rozpowszechnianiem szczepionki, a także 
o wprowadzonych restrykcjach związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 podejmowane są na 
szczeblu władzy publicznej, która również jest zobowiązana do działania na podstawie i w granicach 
prawa mając na względzie najlepiej pojęty interes swoich obywateli, chroniąc ich zdrowie i życie. 
Ponadto decyzję o zaszczepieniu każdy obywatel RP podejmuje samodzielnie i dobrowolnie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A31F919F-D6C3-48BF-9231-1A741E1CD361. Podpisany Strona 1

http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2021/01/LISTWYSLAN.doc

	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Uzasadnienie 
	Załącznik 1 Punkt 1
	Załącznik 1 Punkt 2
	Załącznik 1 Punkt 3
	Załącznik 1 Punkt 4
	Załącznik 1 Punkt 5


