
UCHWAŁA NR XV/133/2021 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uzupełnienia do petycji - listu otwartego skierowanego 

w sprawie „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE” 

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

z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 870) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się, że wniesiona 18 stycznia 2021 r., jako uzupełnienie do petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. 

(data wpływu – 5.01.2021) przez podmiot wnoszący petycję - Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi 

dotycząca podjęcia uchwały w sprawie: 

- 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”, 

- domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania 

eksperymentu polegającego na podawaniu szczepionki przeciw COVID–19, 

- domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów dopuszczeniu do mediów lekarzy 

i naukowców, którzy wskażą na możliwe powikłania poszczepienne, 

- odwołania wszelkich ograniczeń i wolności narzuconych w okresie 2020 – 2021 

nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie 

W dniu 18 stycznia 2021 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn została wniesiona petycja przez podmiot 

wnoszący - Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi dotycząca podjęcia uchwały w sprawie 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” opublikowanego na stronie www.icppc.pl [...]. Petycja ta została wniesiona jako 

uzupełnienie petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy to 5 stycznia 

2021 r.). 

Podmiot wnoszący petycję poza ww. żądaniem wniósł, aby podjęta uchwała domagała się od Rządu 

RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania eksperymentu polegającego na podawaniu 

szczepionki przeciw COVID – 19, dopuszczeniu do mediów lekarzy i naukowców, którzy wskażą 

na możliwe powikłania poszczepienne oraz odwołania wszelkich ograniczeń i wolności 

narzuconych w okresie 2020–2021. 

W przedmiotowej sprawie stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach organem właściwym 

dla rozpatrzenia petycji jest Rada Gminy Żyrzyn. 

Czynności związane z rozpatrzeniem petycji w imieniu Rady Gminy Żyrzyn dokonała 

merytorycznie właściwa stała Komisja Rady Gminy Żyrzyn - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przechodząc do merytorycznego rozpatrzenia petycji należy wskazać, że w okresie od 2020 r. 

do chwili obecnej na terytorium Polski obowiązuje stan pandemii związany z COVID–19. Nie 

budzi wątpliwości, że w okresie tym tysiące Polaków zapadło na tę chorobę oraz, że codziennie 

dochodzi w związku z chorobą do bardzo wielu zgonów, liczonych nawet w setkach osób dziennie. 

W tej sytuacji przez wszystkie organy administracji publicznej podjętych zostało wiele działań 

związanych z ograniczeniem skutków choroby, co jest związane z szeregiem ograniczeń 

we wszystkich aspektach życia. 

Niniejsza petycja nie jest miejscem dla oceny skuteczności wszystkich wprowadzonych rozwiązań, 

ale nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, że jednym, jeżeli nie jedynym, sposobem na trwałą 

eliminację zachorowań są powszechne szczepienia. 

Dopuszczenie poszczególnych szczepionek do obrotu związane jest z decyzją Europejskiej Agencji 

Leków, a także specjalistycznych agend krajowych, które uznały, że powszechne stosowanie 

szczepionki jest skuteczne w zwalczaniu pandemii, a jednocześnie nie powoduje skutków 

ubocznych. 

Gmina Żyrzyn nie mając jakichkolwiek środków organizacyjnych pozwalających na dokonywanie 

oceny działania szczepionek, nie może podjąć w tym stanie jakichkolwiek działań ograniczających 

dostępność szczepień dla mieszkańców Gminy. 

Zatem dopóki szczepionki pozostają dopuszczone do obrotu, a szczepienia mają charakter 

dobrowolny podjęcie uchwały jak w żądaniu petycji nie może mieć miejsca. 

Z tych też względów petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 


