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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY SIEDLCE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

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 ), art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada 
Gminy Siedlce uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Postanawia się nie uwzględnić petycji z dnia 02.01.2021r. wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od 
GMO w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy Siedlce uchwały w sprawie poparcia listu otwartego „Alarm! 
STOP GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”. 

§ 2.  
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Andrzej Rymuza 
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Załącznik do uchwały 
Rady Gminy Siedlce 
z dnia....................2021 r. 

Uzasadnienie 
 W dniu 18.01.2021r. do Rady Gminy Siedlce wpłynęła petycja z dnia 2 stycznia 2021 r. 
(uzupełniona listem z dnia 15.01.2021 r.), wniesiona przez „Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO”, 
reprezentowane przez Panią Annę Szmelcer - Przewodniczącą, w sprawie wezwania do podjęcia uchwały 
o treści wskazanej w petycji tj. poparcia listu otwartego „Alarm! STOP GMO-STOP niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE!”, domagania się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania 
eksperymentu na mieszkańcach Polski, 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 oraz roku 2021 oraz złożenia osobistej deklaracji od członków Rządu RP 
o poniesieniu wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami ich 
fatalnych decyzji dotyczących masowych szczepień i polityki w związku z tzw. pandemią koronawirusa. 
 Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji, która po analizie petycji 
wniosła o jej nieuwzględnienie. 
 Statut Gminy Siedlce w § 10 ust. 1 stanowi, że Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał 
sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, 
a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 
 Natomiast art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713) 
wskazuje, iż organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.  Niemniej jednak podjęcie uchwały 
w przedmiotowym zakresie nie jest realizacją kompetencji stanowiących ani kontrolnych. Zgodnie 
z art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę 
organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do 
organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu 
administracji publicznej.  
 Z kolei jak stanowi ust. 3 tegoż artykułu 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 adresata petycji.  
 W niniejszej sytuacji do zadań Rady Gminy nie należy wymaganie od rządu RP natychmiastowego 
zaprzestania eksperymentu na mieszkańcach Polski, 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 oraz roku 2021 czy złożenie przez członków Rządu 
RP osobistej deklaracji o poniesieniu wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub 
będą ofiarami ich fatalnych decyzji dotyczących masowych szczepień i polityki w związku z tzw. pandemia 
koronawirusa. Takie działania są prowadzone na szczeblu rządowym, pomiędzy poszczególnymi resortami. 
Należy w tym miejscu zauważyć iż podejmowanie przez Radę Gminy stanowiska w formie uchwały w zakresie 
określonym w omawianej petycji pozbawione jest podstawy prawnej, a Rada Gminy musi działać w granicach 
upoważnienia ustawowego. Występowanie do Rządu RP o podjęcie określonych w petycji działań nie wpisuje się 
w uprawnienia stanowiące i kontrolne Rady Gminy Siedlce. 
 W związku z powyższym Rada Gminy Siedlce postanowiła nie uwzględnić przedmiotowej petycji.
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