RO.0007.16.2021
UCHWAŁA NR XXX/287/2021
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej masowych szczepień oraz polityki
w związku z tzw. „pandemią koronawirusa”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 oraz
art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za niezasadną petycję wniesioną przez Stowarzyszenie Polska
Wolna od GMO, Anna Szmelcer - Przewodnicząca, dotyczącą masowych szczepień
oraz polityki w związku z tzw. "pandemią koronawirusa".
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzonej petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Wolborzu.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolborzu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Wolborzu

Zbigniew Klewin
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Załącznik do uchwały Nr XXX/287/2021
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 25 lutego 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 14 stycznia 2021 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Wolborzu petycja –
list otwarty, złożona w interesie publicznym przez Stowarzyszenie Polska Wolna od
GMO Annę Szmelcer – Przewodniczącą.
Petycja dotyczy masowych szczepień oraz polityki w związku z tzw. „pandemią
koronawirusa”.
Zgodnie ze Statutem Gminy Wolbórz petycja została skierowana do Komisji
Skarg Wniosków i Petycji. W dniu 18 lutego 2021 r. zapoznała się z treścią petycji
i przystąpiła do jej rozpatrzenia.
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów
w sprawach dotyczących petycji zostały uregulowane w ustawie z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Zgodnie z definicją
legalną przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności zmiany przepisów
prawa, podjęcie 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.
Zgłoszone w petycji z dnia 14 stycznia 2021 r. r. żądania dotyczą:
- podjęcia decyzji natychmiastowego zaprzestania szczepień,
- dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych naukowców, którzy
alarmują i wskazują możliwe powikłania poszczepienne,
- odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały
wprowadzone przez Radę Ministrów,
- deklaracji od adresatów listu otwartego zwłaszcza członków rządu RP
i producentów szczepionek osobistego poniesienia konsekwencji prawnych
i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami ich fatalnych decyzji
dotyczących masowych szczepień.
Komisja wskazała że do zadań własnych gminy, określonych
w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r.
poz. 713, poz. 1378) należy ochrona zdrowia obywateli to jednak kwestie
związane z podjęciem decyzji dotyczących natychmiastowego zaprzestania
szczepień, dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych
naukowców, odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych,
odpowiedzialności producentów szczepionek i rządu RP stanowiące przedmiot
petycji nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Miejskiej w Wolborzu
a Rada Miejska w Wolborzu z urzędu zobowiązana jest do stosowania przepisów
dotyczących właściwości organów. Żądanie zawarte w petycji nie może być
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przedmiotem jej działań a tym bardziej składania deklaracji osobistego
poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych w związku z wykonywaniem
szczepień przeciwko COVID-19.. W związku z powyższym petycję uznaje się za
bezzasadną.
Po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rada
Miejska w Wolborzu podziela stanowisko Komisji i uznaje za właściwe podjęcie
uchwały o uznaniu wniesionej petycji za bezzasadną.
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