
UCHWAŁA NR XXXV/387/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 25 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 (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 i 1378) oraz  art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2018r. poz. 870) Rada 
Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpoznaniu petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia  
przez Radę Miejską w Gogolinie 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 nam 
narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021! 

oraz po zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie Rada 
Miejska w Gogolinie w całości uznała petycję za bezzasadną. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia 
stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie do poinformowania osoby wnoszącej 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/387/2021 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 25 marca 2021 r. 

Uzasadnienie: 

Do Rady Miejskiej w Gogolinie została wniesiona petycja przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO 
[wpływ do tut. Urzędu 18 stycznia 2021r.] dotyczącej podjęcia  przez Radę Miejską w Gogolinie 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 nam 
narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021! 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893 ze zm.) 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 20  stycznia  2021 r. i 04 marca 2021r. odbyły się posiedzenia przedmiotowej Komisji. Po analizie 
stosownych przepisów prawa i rozpatrzeniu żądań zawartych w petycji Komisja nie znajduje argumentów 
uzasadniających postulat przyjęcia uchwały o treści proponowanej przez wnoszącego petycję ponieważ: 

- Rada Miejska w Gogolinie jako organ władzy samorządowej zobowiązana jest do działania na podstawie i w 
granicach prawa. Wynika to z art. 7 Konstytucji zasady legalizmu i zasady praworządności. Każda czynność 
podejmowana przez organ stanowiący gminy powinna więc znajdować podstawę w przepisach prawa. 
W przypadku aktów o charakterze niewładczym (odzew, apeli i rezolucji) przedmiot uchwały musi mieścić się 
w kompetencjach gminy i jej organu stanowiącego określonych przez ustawy oraz dotyczyć spraw właściwych 
dla potrzeb społeczności lokalnej (wyrok WSA w Opolu z dnia 13 lutego 2018r. II SA/Op 600/17). Nie 
znajduje się podstaw prawnych do przyjęcia takiej uchwały, 

- Rada Miejska w Gogolinie nie jest uprawniona do oceny skuteczności i bezpieczeństwa działania szczepionki 
(takich kompetencji nie posiadają również poszczególni Radni), nie posiada kompetencji do sprawdzania 
prawidłowości i wiarygodności danych nt. tej szczepionki. Sprawa dopuszczenia do obrotu (użycia) 
i dystrybucji szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nie leży w kompetencji Rady Miejskiej, jest to 
program rządowy. Zwrócić należy jednak uwagę, że wyżej wymienione szczepienia nie są obowiązkowe 
a wykonanie szczepień konkretną szczepionką jest dokonywane dopiero po zatwierdzeniu określonej 
szczepionki przez właściwe do tego instytucje, co nie pozwala na sformułowanie twierdzenia, że jest to 
"eksperyment na mieszkańcach Polski", 

- Rada Miejska w Gogolinie nie jest uprawniona do zawierania w podejmowanych uchwałach bezpodstawnych 
i  niezweryfikowanych naukowo twierdzeń o charakterze insynuacji, a tym samym nie ma wpływu na 
dopuszczenie lub niedopuszczenie do mediów publicznych podmiotów, które "pokazują ukrywaną prawdę na 
temat tzw. pandemii!". W obecnych realiach możliwe jest prezentowanie różnorodnych opinii i ocen poprzez 
wykorzystanie nie tylko mediów publicznych, ale m.in. mediów internetowych. Przykładem tego jest chociażby 
Państwa pogląd zawarty w niniejszej petycji i Liście otwartym do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, 
Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce pt. Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP 
niebezpiecznej SZCZEPIONCE!, które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gogolinie i przekazane Radnym Rady Miejskiej w Gogolinie, 

- kwestie związane z znoszeniem ograniczeń związanych z pandemią oraz sprawy związane 
z odpowiedzialnością za skutki podania szczepionki tym bardziej leżą poza zakresem działania Rady Miejskiej. 
Bieżącą analizę sytuacji związaną z pandemią prowadzi Rząd RP opierając się na opiniach specjalistów 
i danych związanych z rozwojem epidemii. Rząd RP odpowiada za rozwój sytuacji w zakresie epidemii 
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i konsekwencje związane z określonymi działaniami. Rada Miejska nie dysponuje wiedzą specjalistyczną ani 
bieżącymi informacjami, aby formułować w tej kwestii twierdzenia i domagać się znoszenia obostrzeń. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji mając na względzie powyższe ustalenia uznała, że postulaty zawarte 
w rozpatrywanej  petycji należy rozpatrzeć negatywnie, gdyż podjęcie przez Radę Miejska w Gogolinie 
uchwały o proponowanej treści w której m.in powielone zostałyby niezweryfikowane twierdzenia w dobie 
szerokich wysiłków i wyrzeczeń społecznych celem zahamowania rozwoju pandemii byłoby wyrazem 
nieodpowiedzialności i podważałoby zaufanie obywateli do organu władzy lokalnej. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznała petycję w całości za bezzasadną.
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