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Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA Nr .................... 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

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

w sprawie przekazania petycji dotyczącej bezpieczeństwa szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

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

§ 1. 1. Uznaje się Radę Gminy Poświętne za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska 

Wolna od GMO,  z dnia 2 stycznia 2021 r. która wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 5 stycznia 2021r., 

dotyczącej  bezpieczeństwa  szczepień  przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  

2. Przekazuje się Prezesowi Rady Ministrów petycję wymienioną w ust. 1 do rozpatrzenia według 

właściwości. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne do przekazania petycji 

i zawiadomienia wnoszącego petycję o przekazaniu petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Orych 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR ............ 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

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

w sprawie przekazania petycji dotyczącej bezpieczeństwa szczepień  

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

W dniu 5 stycznia 2021r. do Rady Gminy w Poświętnem wpłynęła petycja - list otwarty Stowarzyszenia 

Polska Wolna od GMO z dnia 2 stycznia 2021r. w sprawie bezpieczeństwa szczepionek  przeciwko wirusowi 

SARS-CoV2.  W swoim piśmie wnioskodawca zwraca uwagę na zagrożenia, jakie mogą być wynikiem 

podawania wskazanego preparatu oraz domaga się od adresatów niniejszej petycji złożenia deklaracji 

osobistego poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które mogą ucierpieć 

w wyniku masowych szczepień oraz polityki w związku z tzw. pandemią koronawirusa. 

Jednakże zakres wniosku nie leży w kompetencjach samorządu gminnego, lecz do organów administracji 

rządowej. 

Wobec powyższego petycję należy przekazać do rozpatrzenia zgodnie z kompetencją. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 


