
Uchwała Nr XXll/134/21 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 30 marca 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO 

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 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o 

petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Regnów 

w przedmiocie petycji w sprawie poparcia „Listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, 

Posłów i Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin" ,,Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej 

SZCZEPIONCE! postanawia się odmówić poparcia petycji skierowanej z przyczyn wskazanych w 

uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje s ię Przewodniczącego Rady Gminy Regnów do powiadomienia podmiotu 

wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przc5cD~ 
Sławomir Dudek 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art . 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz.713 z późń.zm.) Rada Gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek 

organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, 

wniosków i petycji. 

W dniu 5 stycznia 2021 r. do Rady Gminy Regnów za pomoc środków komunikacji 

elektronicznej wpłynęła petycja z dnia 2 stycznia 2021 roku- List otwarty do Prezydenta Rządu RP, 

Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gminy w Polsce II Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP 

niebezpiecznej Szczepionce!" oraz jej uzupełnienie z dnia 16 stycznia 2021 r. Petycja została złożona 

przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO. Petycja spełniła warunki okreś lone w art. 4 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) dotyczące formy wniesienia i treści petycji. 

Wnoszący: 

1) wystąpił z żądaniem: 

a) natychmiastowego zaprzestania szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, 

b) 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, 

c) odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam 

narzucone w czasie roku 2020, 

d) by adresaci listu otwartego, a zwłaszcza członkowie rządy RP złożyli deklarację osobistego 

poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą 

ofiarami ich fatalnych decyzji dotyczących masowych szczepień oraz polityki w związku z 

pandemią, 

2) wyraził swój sprzeciw wobec tego, że korporacje producenci szczepionek, tak samo jak Rząd 

RP i lekarze, zostali zwolnieni z odpowiedzialności za możliwe poszczepienne komplikacje 

zdrowotne, w tym możliwe poważne zachorowania, a nawet zgony. 

W uzupełnieniu petycji doprecyzowano by władze gminy/miasta: 

1) podjęły uchwały: 

a) popierającą petycję- List otwarty do Prezydenta RO, Członków Rządu RP, Postów, 

Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP be 

bezpiecznej SZCEPIONCE !, 

b) domagającą się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego 

eksperymentu na mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji), 

c) domagającą 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) domagającą się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które 

zostały nam narzucone w czasie 2020 oraz roku 2021; 

2) podjęły szerokie działania edukacje, których celem będzie zwrócenie uwag obywateli na 

skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby obrony przed 



.. . 

zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu i natychmiastowe zaniechanie 

obostrzeń, które obniżają tę odporność oraz leczenia ogólnie dostępnymi środkami. 

Po zapoznaniu się w dniu 22 marca 2021 r. Komisja skarg, wniosków i petycji, działając na 

podstawie § 67 Statutu Gminy Regnów, sporządziła opin ię, w której: 

1) wskazuje, że szczepienia przeciw wirusowi SARS-Co-V-2 realizowane są na podstawie 

przyjętego przez Rade Ministrów Narodowego Programu Szczepień, a szczepienia te są 

dobrowolne; 

2) podkreśla, że za szeroko zakrojoną kampanię informacyjną na temat szczepionki i systemu 

szczepień (kampania z wykorzystaniem mediów masowych - telewizja, radio, portale 

internetowe, kampania z wykorzystaniem mediów społecznościowych - grafiki, animacje, 

spoty, filmy instruktażowe, kampania w mediach społecznościowych, kampania 

z wykorzystaniem narzędzi typu outdoor, kampania z wykorzystan iem druków ulotnych 

dostarczonych do gospodarstw domowych) i udział ekspertów (naukowcy, medycy, 

epidemiolodzy) w działaniach informacyjnych odpowiada Rząd RP; 

3) nadmienia, że projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 stycznia 2021 r. 

przewiduje powstanie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który ma 

zapewnić pacjentom środki prawne umożliwiające szybkie uzyskanie świadczenia 

p ieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez 

podanie szczepionki. Założono, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 maja 2021 r.; 

4) wskazuje, że za wprowadzeniem i zniesieniem obostrzeń związanych z sytuacją 
epidemiologiczną odpowiada Rząd RP; 

5) zauważa, że Rząd RP jest adresatem petycji- List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu 

RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO 

- STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! i jest zobl igowany do jej rozpatrzenia; 

6) podkreśla, że gmina jedynie będzie realizować zadanie pn. transport osób mających 

trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-

2, w tym osób niepełnosprawnych. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej; 

7) zauważa, że na kampanię edukacyjną wśród mieszkańców gminy dotyczącą sposobów 

ochrony przed zachorowaniem oraz leczenia ogólnodostępnymi środkami z udziałem 

ekspertów w tej dziedzinie nie przewidziano środków finansowych w budżecie na 

2021 rok, 

Wobec powyższego Komisja stoi na stanowisku nieuwzględnienia petycji w całości. 

Rada Gminy Regnów w całości podziela stanowisko Komisja Skarg, Wniosków i Petycji i w 

związku z tym podjęła niniejszą uchwałę . Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o 

petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

Przcsm~ 
Sławomir Dudek 


