Projekt
z dnia 18 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr XXXI/231/2021
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Rada Gminy Popielów rozpatruje negatywnie petycję nr 1/2021 obejmującą petycję - list otwarty
„Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” i uzupełnienie do petycji.
2. Rada Gminy Popielów odmawia przyjęcia uchwały popierającej petycję - list otwarty, domagającej się
zaprzestania eksperymentu i odwołania wszystkich ograniczeń nałożonych w związku z pandemią,
stanowiącej treść żądania wyrażonego w uzupełnieniu do petycji.
3. Rada Gminy Popielów odmawia podjęcia działań edukacyjnych, stanowiących treść żądania
wyrażonego w uzupełnieniu do petycji.
§ 2.
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§ 3.
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Popielów do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję
o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Joanna Widacha-Cichoń
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Uzasadnienie
Petycja nr 1/2021 wpłynęła do Urzędu Gminy w formie elektronicznej w dwóch częściach: petycja - list
otwarty „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” w dniu 5 stycznia
2021 r. oraz uzupełnienie do petycji w dniu 18 stycznia 2021 r., a następnie została przekazana do Biura
Rady Gminy oraz przesłana wszystkim Radnym drogą elektroniczną, zgodnie z żądaniem wnoszącego.
Petycja była przedmiotem prac Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 18 lutego br.
Po stwierdzeniu, że petycja spełnia wymogi formalne, Komisja przystąpiła do rozpatrzenia żądań
zawartych w treści. W wyniku podjętych prac Komisja przygotowała i przyjęła w formie uchwały
niniejszy projekt uchwały, który został przedłożony Przewodniczącej Rady Gminy celem wniesienia
na najbliższe obrady sesji Rady Gminy.
Po wnikliwej analizie listu otwartego „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!” oraz uzupełnienia do petycji Komisja stwierdziła, że list skierowany jest przede
wszystkim do władz państwowych – prezydenta, rządu oraz sejmu i senatu, odnosząc się do spraw
regulowanych na poziomie prawa o zasięgu ogólnopolskim. W uzupełnieniu do petycji wnoszący
przedstawił konkretne żądanie skierowane do Rady Gminy Popielów odnoszące się do wyrażenia poparcia
dla listu otwartego w formie uchwały oraz dodatkowe żądania podjęcia działań edukacyjnych.
Komisja stwierdziła, że żądania dotyczące zawartości uchwały popierającej list otwarty obejmują
również domaganie się od władz państwowych zaprzestania eksperymenty, dopuszczenia w mediach
publicznych wypowiedzi osób kwestionujących szczepienia oraz odwołanie wszystkich ograniczeń
związanych z pandemią.
Komisja zauważa, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzona akcja szczepień przeciw
wirusowi SARS-CoV-2 wywołującemu chorobę COVID-19 nie jest eksperymentem medycznym (Ustawa
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.).
Ponadto przyjmowanie szczepionki ma charakter dobrowolny.
Komisja stwierdziła, że solidaryzuje się ze wszystkimi osobami odczuwającymi skutki ekonomiczne
ograniczeń nałożonych na mocy ustaw i rozporządzeń w związku z pandemią. Komisja uznała,
że w obliczu pandemii życie i zdrowie mieszkańców, jako wartości najwyższe, mające pierwszeństwo
przed indywidualnym interesem ekonomicznym, powinny być podstawą do podejmowania adekwatnych
działań przez właściwe władze państwowe i organy administracji. Komisja podkreśliła, że Rada Gminy
Popielów w ramach swoich kompetencji i delegacji ustawowych podjęła uchwały wspierające
przedsiębiorców.
Komisja uważa za wystarczające działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej podejmowane m.in. przez
służbę zdrowia, organizacje społeczne i inne podmioty na rzecz propagowania zdrowego tryby życia.
Komisja zauważa, że Rada Gminy, jako nieposiadająca specjalistycznej wiedzy i uprawnień w tym
zakresie, nie ocenia sposobów i metod leczenia chorób czy zapobiegania im, w tym COVID-19, wobec
czego nie uważa za stosowne prowadzenie własnych kampanii informacyjnych w zakresie objętym
żądaniem.
W tym opisanym wyżej stanie faktycznym i prawnym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje
Radzie Gminy Popielów negatywne rozpatrzenie petycji nr 1/2021 oraz odmowę spełnienia żądań
zawartych w jej treści petycji.
Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
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