UCHWAŁA NR XL/276/2021
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Polska wolna od GMO”
Na podstawie Na podstawie art. 18b, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)
oraz art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w zw. z art. 20 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695,
1298) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Pabianice dotyczącym petycji wniesionej przez Stowarzyszenie
„Polska wolna od GMO” w sprawie następujących żądań: zaprzestania stosowania
i rozpowszechniania szczepionki na SARS-Cov-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; odwołania wszystkich ograniczeń wolności,
w tym gospodarczych, które zostały narzucone w czasie roku 2020; deklaracji
osobistego poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych wobec
osób, które są lub będą ofiarami ich fatalnych decyzji dotyczących masowych
szczepień oraz polityki w związku z tzw. pandemią koronawirusa, Rada Gminy
Pabianice uznaje, że:
1) zakres przedmiotowy petycji nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji
Rady Gminy Pabianice;
2) właściwym w sprawie wysuniętych żądań jest Minister Zdrowia.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice do przekazania
petycji do właściwości Ministra Zdrowia.
§ 3. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy
Pabianice.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Pabianice
Jerzy Błoch
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/276/2021 Rady Gminy Pabianice
z dnia 29 stycznia 2021 r.
Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), rada gminy rozpatruje wnioski oraz
petycje składane przez obywateli.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice, zwana dalej
Komisją, stosownie do postanowień §29 Statutu Gminy Pabianice na posiedzeniu
odbytym w dniu 25 stycznia 2021 r. rozpoznała petycję z dnia 5 stycznia 2021 r.
złożoną przez Stowarzyszenie „Polska wolna od GMO” dotyczącą następujących
żądań: zaprzestania stosowania i rozpowszechniania szczepionki na SARS-Cov2; 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; deklaracji osobistego poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych
i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami ich fatalnych decyzji
dotyczących masowych szczepień oraz polityki w związku z tzw. pandemią
koronawirusa,
Komisja zgodnie ze swoimi kompetencjami ustaliła kwalifikację pisma jako
petycję złożoną w formie pisemnej, skierowaną do Rady Gminy Pabianice.
Następnie Komisja dokonała oceny formalno-prawnej petycji zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 870) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298).
Ustalenia Komisji były następujące:
1)adresatem petycji jest m.in. Rada Gminy Pabianice, co jest zgodne
z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach;
2)podmiotem wnoszącym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną - zgodność z art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach.
3)Petycja, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o petycjach,
w interesie publicznym oraz podmiotu wnoszącego petycję.

została

złożona

Pomimo spełnienia powyższych przesłanek petycja nie spełnia wymogu
wynikającego z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach zgodnie, z którym 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
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adresata petycji.
Z treści wniesionej petycji wynikają żądania, które nie mieszczą się
w zakresie zadań i kompetencji rady gminy, w tym Rady Gminy Pabianice,
ponieważ gmina oraz jej władze nie realizują zadań w zakresie szczepień,
nie ponoszą kosztów z tym związanych, a w szczególności nie ponoszą
odpowiedzialności związanej ze szczepieniami.
Mając powyższe na względzie, Komisja postanowiła wystąpić do Rady
Gminy Pabianice z projektem uchwały o uznaniu, iż:
1)zakres przedmiotowy petycji nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji
Rady Gminy Pabianice;
2)właściwym w sprawie wysuniętych żądań jest Minister Zdrowia.
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