
UCHWAŁA NR XXVIII/          /2021 

RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie petycji dotyczącej żądania poparcia działań przeciwstawiających się 

zakupom i używania szczepionki przeciw COVID-19  

 

   Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Skierniewice uchwala, co następuje: 

        § 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 18 stycznia 2021 r. Stowarzyszenia Polska Wolna 

od GMO postulującej o:  

- poparcie listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów 

i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP Zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej 

szczepionce”, 

- domaganie się od Rządu RP, Posłów, Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego 

eksperymentu na mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji),  

- domaganie się od Rządu RP, Posłów, 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, 

- domaganie się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które 

zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021,   

- podjęcie szerokich działań edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli 

na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby obrony przed 

zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu sposobami leczenia ogólnie 

dostępnymi środkami i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają odporność, z 

przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu. 

  § 2. Zawiadamia się osobę wskazaną w petycji o sposobie załatwienia petycji. 

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Skierniewice. 

  § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

  § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Skierniewice. 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy  

 

                                                                                                   Witold Baranowski  

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

        W dniu 18 stycznia 2021 r. do Rady Gminy Skierniewice wpłynęła petycja 

Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO zawierająca postulaty w zakresie: 

1) poparcia petycji-listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, 

Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP Zabójczemu GMO-

STOP niebezpiecznej szczepionce”,  

2) natychmiastowego zaprzestania od Rządu RP, Posłów, Senatorów eksperymentu na 

mieszkańcach Polski (eksperyment, o którym mowa w petycji),  

3) dopuszczenia przez Rządu RP, Posłów, Senatorów 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) odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam 

narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021,   

5) szerokich działań edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na 

skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby obrony przed 

zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu sposobami leczenia 

ogólnie dostępnymi środkami i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają 

odporność, 

 

         Rada Gminy działa w zakresie kompetencji, jakie wyznaczają jej ustawy.  

          Chcemy podkreślić, że powszechne szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nie 

są obowiązkowe, ale mają charakter dobrowolny.  
          Osoby poddające się szczepieniu dokonują same wyboru, czy chcą się zaszczepić czy też 

nie. Realia jakie w tej chwili i w tej kwestii panują na obszarze naszego kraju wytworzyła sama 

pandemia. 

          Zajęcie stanowiska przez Radnych w kwestiach objętych petycją wykracza poza zakres 

kompetencji rady gminy jako organu stanowiącego gminy i nie znajduje podstaw prawnych.                       

Ponadto Radni nie posiadają wystarczającej specjalistycznej wiedzy medycznej, aby 

wypowiadać się w podnoszonych kwestiach.  

   

        Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 

dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym podjęła uchwałę o powyższej treści.  

         Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Skierniewice.      

 

 

 

 
 


