
UCHWAŁA NR XXXI/265/2021 
RADY GMINY WALCE 

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz w związku z art. 9 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. 
U z 2018 r. poz.870) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpoznaniu petycji Przewodniczącej Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 5 stycznia 
2021 r., w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały popierającej petycję – list otwarty „Alarm! STOP 
zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”  oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie Rada Gminy Walce uznaje petycję za częściowo 
nieuzasadnioną. 

2. Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Walce do poinformowania osoby wnoszącej petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Mateusz Burczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/265/2021 

Rady Gminy Walce 

z dnia 24 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 5 stycznia 2021 r. do Urzędu Gminy w Walcach wpłynęła petycja  Przewodniczącej 
Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, dotycząca podjęcia przez Radę Gminy uchwały: 

a) popierającej petycję - List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów 
i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!, 

b) domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na 
mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji), 

c) 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, 

d) domagającej się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały narzucone 
w czasie roku 2020 oraz roku 2021 oraz podjęcia szerokich działań edukacyjnych, których celem będzie 
zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby: 

- obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu i natychmiastowe 
zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność oraz 

- leczenie ogólnie dostępnymi środkami. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek 
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg 
wniosków i petycji. 

Przewodniczący Rady Gminy Walce  skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 4 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano analizy 
złożonej  petycji i stosownych przepisów prawa. Rada Gminy Walce uwzględniając w całości wniosek 
Komisji ustaliła, co następuje: 

1) przekazać List otwarty – petycję w zakresie dotyczącym wniosków i żądań kierowanych do Rządu RP 
w zakresie zaprzestania szczepień – Radzie Ministrów RP; 

2) nie popierać petycji kierowanej do RM RP, albowiem wnoszący jej nie wykazali zarzutów w niej 
podnoszonych; przede wszystkim wskazać należy, iż szczepienia są dobrowolne; 

3) nie rozpatrywać wniosku domagającego się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego 
zaprzestania szczepień na mieszkańcach Polski, albowiem domaganie się (żądanie) od Rządu RP, Posłów 
i Senatorów jakichkolwiek działań w tym zakresie pozostaje poza kompetencją Rady Gminy Walce; 

4) nie rozpatrywać wniosku domagającego 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 rzekomą „ukrywaną prawdę” na temat tzw. pandemii!, albowiem 
domaganie się (żądanie) od Rządu RP, Posłów i Senatorów jakichkolwiek działań w tym zakresie pozostaje 
poza kompetencją Rady Gminy Walce; 

5) nie rozpatrywać wniosku domagającego się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym 
gospodarczych, które zostały narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021 - albowiem domaganie się 
(żądanie) od Rządu RP, Posłów i Senatorów jakichkolwiek działań w tym zakresie pozostaje poza 
kompetencją Rady Gminy Walce; 

6) uwzględnić wniosek o podjęcie przez gminę szerokiego działania edukacyjnego, w tym też zakresie Gmina 
opublikowała list otwarty – petycję wnioskodawców odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji wraz z jej 
uzupełnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach. 
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Wobec powyższego podjęcie uchwały, w brzmieniu wyrażonym w petycji, w sporej części wykracza 
poza zakres działań Rady Gminy, która jako organ władzy publicznej, działa na podstawie i w granicach 
prawa. Mając na względzie powyższe ustalenia, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję  
w części za nieuzasadnioną. 

Uwzględniając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Walce również uznaje 
petycję w części za nieuzasadnioną. 

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 870).
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