
UCHWAŁA NR XL/351/2021
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie listu otwartego - petycji pt. "Alarm ! Stop zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE !"

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.1)), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Nie uwzględnia się petycji - listu otwartego z dnia 5 stycznia 2021 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 
18 stycznia 2021 r. pt. "Alarm ! Stop zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE !" złożonej 
przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi. 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/351/2021

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 marca 2021 r.

W dniu 5 stycznia 2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie wpłynął list otwarty Międzynarodowej 
Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi pt. ”Alarm ! Stop zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE !”. W treści listu zasygnalizowano zagrożenia związane ze stosowaniem 
i rozpowszechnianiem szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Następnie uzupełniony pismem 
z dnia 18 stycznia 2021 roku zawierającym informację, że powyższe pisma stanowią petycje i skierowane są 
w szczególności do rady gminy. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 roku 
i 23 marca 2021 roku dokonała analizy treści petycji i ustaliła, iż pismo z dnia 18 stycznia 2021 r. spełnia 
wymogi formalne określone w art. 4 ust. 2 pkt 1-2 ustawy o petycjach, natomiast nie spełnia wymogów 
określonych w art. 4 ust. 2 pkt 3 – 4 ustawy, tj. brak oznaczenia adresata petycji i wskazania przedmiotu 
petycji. Adresatami petycji z dnia 18 stycznia 2021 r. Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi 
są dwa organy gminy o różnych zadaniach i kompetencjach, co wpływa na sposób rozpatrywania 
i postępowania organów w sprawie dotyczącej przedmiotowej petycji. Pismem znak:Or.152.1.2021.VIII 
z dnia 10.02.2021 r. na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 870) wezwano wnioskodawców petycji do uzupełnienia i wyjaśnienia treści petycji, które mimo 
udzielonej odpowiedzi nie odnosiły się do zapytań wystosowanych w/w piśmie. Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie wypracowując stanowisko dla Rady Miejskiej w Staszowie ustaliła, iż 
podkreślenia wymaga, że organizatorem szczepień przeciwko COVID-19 jest administracja rządowa, nie zaś 
organy jednostek samorządu terytorialnego. Władze gminy nie podejmowały działań w zakresie 
wprowadzenia zarówno zakazów jak i nakazów związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19. 
Natomiast wprowadzone na obszarze miasta i gminy Staszów obostrzenia są konsekwencją powszechnie 
obowiązujących przepisów ustanowionych w drodze regulacji ustawowej oraz w formie aktów 
wykonawczych o zasięgu ogólnokrajowym. Mając powyższe na uwadze, adresatem postulatów w tym 
zakresie powinny być organy władzy ustawodawczej oraz organy administracji rządowej. Z uwagi na 
okoliczność, że z treści pisma wynika, iż pośród jego adresatów są właściwe w sprawie podmioty, 
ograniczono się do przyjęcia do wiadomości wyrażonych w petycji spostrzeżeń. Rada Miejska w Staszowie 
ma uprawnienia do dokonywania czynności wyłącznie w zakresie swojej właściwości, wynikającej m. in. 
z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym. Do zakresu działania gminy należą sprawy publiczne ale 
o znaczeniu lokalnym a nie ponadlokalnym, w związku z tym Rada Miejska w Staszowie nie ma 
kompetencji o znaczeniu ogólnokrajowym. Ponadto podkreślić należy, że szczepienia przeciwko SARS-
CoV-2 mają charakter dobrowolny, zaś prowadzenie działań edukacyjnych w proponowanym zakresie 
nie należy do kompetencji gminy. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej mając na względzie troskę o zdrowie 
swoich obywateli jest zobowiązany do uzyskania gwarancji ze strony producentów szczepionek w kwestii jej 
skutków. Z przepisów prawa nie wynika obowiązek uchwalenia przez radę uchwały w takiej sprawie, 
a podjęcie przez radę gminy uchwały bez podstawy prawnej stanowi istotne naruszenie prawa. 
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 2018 r., poz. 870) i zostanie 
ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Przedmiot załatwienia petycji nie może być przedmiotem 
skargi. 
Rada Miejska w Staszowie biorąc powyższe ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Staszowie nie uwzględnia przedmiotowej petycji, w związku z czym podjęcie uchwały uważa się za 
zasadne. 
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