
UCHWALA NR XXIV/187/2021 

RADY GMINY ZŁOTA 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 stycznia 2021 r. 

Na podstawie 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U.z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 870), po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Stowarzyszenie 

Polska Wolna od GMO, Rada Gminy Złota uchwala, co następuje: 

§I.1. Nie uwzględnia się  petycję  wniesioną  przez Stowarzyszenie Polska Wolna od 

GMO, dotyczącej apelu do Rady Gminy Złota o podjęcie uchwały 

popierającej petycje - list otwarty do Prezydenta RP, członków Rządu RP, 

Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! Stop 

zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej szczepionce!"; domagającej się  od 

Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego 

eksperymentu na mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w 

petycji)!; 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!; domagającej się  odwołania 

wszystkich ograniczeń  wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam 

narzucone wczasie roku 2020 oraz roku 2021, a także podjęcie działań  

edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, 

nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby obrony przed 

zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu i 

natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają  te odporność  oraz 

leczenia ogólnie dostępnymi środkami, 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Gminy w Złotej, którego 

zobowiązuje się  do powiadomienia składającego petycję  o podjętej uchwale. 

§3.Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały 

Nr XXIV/187/2021 

Rady Gminy Złota 

z dnia 26 marca 2021 r. 

UZASADNIENLE 

W dniu 18 stycznia 2021 r. do Urzędu Gminy Złota drogą  elektroniczną  wpłynęła 

do rozpatrzenia przez Radę  Gminy petycja wniesiona przez Stowarzyszenie Polska 

Wolna od GMO, dotycząca wezwania Rady Gminy Złota do podjęcia uchwały 

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!"; domagającej się  od Rządu RP, Posłów i Senatorów 

natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na mieszkańcach Polski 

(eksperymentu, o którym mowa w petycji)!; 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!; domagającej się  odwołania 

wszystkich ograniczeń  wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone w 

czasie roku 2020 oraz roku 2021!, a także podjęcie działań  edukacyjnych, których celem 

będzie zwrócenie uwagi 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. 

Petycja niniejsza zawiera zgodę  na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu 

rozpatrującego petycję  lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu 

wnoszącego petycję  (art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach). 

Zgodnie z art. 8 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Złota niezwłocznie zamieszczono informację  zawierającą  

odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę  jej złożenia oraz - w związku z wyrażeniem 

zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 — nazwę  podmiotu wnoszącego petycję. 

Przedmiotową  petycję, przed skierowaniem jej do rozpatrzenia przez Radę  Gminy 

Złota, Przewodniczący Rady na podstawie gl ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Złota 



przekazał  najpierw Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Złota w dniu 11 marca 2021 r. Komisja dokonała kontroli petycji pod względem 

formalnym tj. dokonano sprawdzenia, czy spełnia ona wymagania opisane w art. 4 

ustawy o petycjach. W wyniku podjętych czynności ustalono, że petycja z 18 stycznia 

2021 r. spelnia wymagania formalne stawiane petycjom. Została ona także wniesiona w 

interesie publicznym. 

Następnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się  z treścią  petycji oraz 

zarekomendowała rozpatrzenie zgłoszonej petycji w sposób zaproponowany w treści 

projektu uchwały, tj. nieuwzględnienie petycji, przedkładając uzasadnienie. 

Zgodnie z definicją  legalną  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 myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 roku (Dz.U. z 2018 roku poz. 870) o petycjach należy przyjąć, że petycja stanowi 

takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej 

określonego co do treści i formy prawnej żądania mieszczącego się  w zakresie zadań  i 

kompetencji jej adresata. Zgłoszone w petycji z dnia 18 stycznia 2021 roku żądanie 

dotyczy podjęcia przez Radę  Gminy Złota uchwały 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!"; 

domagającej się  od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego 

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

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!; domagającej się  odwołania wszystkich ograniczeń  wolności, w tym 

gospodarczych, które zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021!, a 

także podjęcie działań  edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie uwagi 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. 

Pomimo, iż  do zadań  własnych gminy, określonych w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 



1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku pozycja 713 ze zm.) należy ochrona 

zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie związane z prowadzeniem w kraju 

dobrowolnych szczepień  ochronnych przeciw Sars-CoV-2, a w szczególności domaganie się  

od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania szczepień, które podmiot 

wnoszący petycję  określa mianem ,eksperymentu", nie mieszczą  się  w zakresie kompetencji 

rady gminy. Nie należą  do kompetencji Rady Gminy Złota także sprawy dotyczące zasad 

funkcjonowania mediów publicznych ani odwoływanie ograniczeń, ustanowionych w drodze 

aktów rangi ustawowej. 

Rada gminy może podejmować  uchwały tylko w granicach zadań  gminy, a zatem w 

sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz 

innych podmiotów (art. 6 ust. 1 usg). Żaden tymczasem z przepisów ustawy o 

samorządzie gminnym, a w szczególności art. 7, nie obejmuje swym zakresem ani 

recenzowania działań  innych organów administracji publicznej, czy to na szczeblu 

krajowym, czy tym bardziej zagranicznym, ani podejmowania jakichkolwiek działań  

władczych względem organów administracji centralnej. Tak podjęta uchwała 

wykraczałaby poza zakres zadań  gminy. 

Organ władzy publicznej działa wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, 

że może on podejmować  tylko te działania, na które prawo wprost mu zezwala; 

niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca, bazująca na szerokiej interpretacji zapisu 

art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Zauważyć  także należy, że przepis art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie 

jest, zgodnie z utrwaloną  w doktrynie i orzecznictwie linią  interpretacyjną, 

samodzielnym przepisem kompetencyjnym; uchwała podjęta wyłącznie na jego 

podstawie również  byłaby aktem podjętym bez podstawy prawnej, a więc niezgodnym 

z prawem. W orzecznictwie oraz w doktrynie przyjmuje się  jedynie, że przepis art. 18 

ust. I ustawy o samorządzie gminnym upoważnia radę  gminy do podejmowania działań  

nie władczych, np. o charakterze programowym, intencyjnym, co jednak nie dotyczy 

treści analizowanej petycji. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Złota nie znajduje podstaw do 

uwzględnienia petycji. 

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 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia 

petycji nie może być  przedmiotem skargi. 
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