
UCHWAŁA NR 198/XXII/2021 
RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO 

Na podstawie art. 9 ust.2 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (j.t. Dz.U. z 2018r. 
poz. 870), art. 18 ust.2 pkt 15, art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2020r. poz.713 z późn. zm.) 

Rada Gminy Włodowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO z dnia 
15.02.2021r. dotyczącej podjęcia przez Radę Gminy Włodowice uchwały: 

1) 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!, 
o treści zawartej w petycji; 

2) domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania  eksperymentu, 
o którym mowa w petycji na mieszkańcach Polski; 

3) 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; 

4) domagającej się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały 
narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Włodowice, którego zobowiązuje 
się do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Ibek 
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Załącznik  

do uchwały  

Rady Gminy Włodowice  

Nr 198/XXII/2021  

z dnia 31 marca 2021r. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

W dniu 15.02.2021r. do Rady Gminy Włodowice wpłynęło drogą elektroniczną pismo – petycja 

wniesiona przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO pt. List otwarty do Prezydenta RP, 

Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce Alarm! STOP 

zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej szczepionce!”, apelująca aby Rada Gminy 

Włodowice podjęła uchwałę: 

1) popierającą List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, 

Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP 

niebezpiecznej SZCZEPIONCE!, o treści zawartej w petycji; 

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

eksperymentu, o którym mowa w petycji na mieszkańcach Polski; 

3) 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; 

4) domagającą się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, 

które zostały  narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021. 

 

     W dniu 16.03.2021r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Włodowice, na którym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja 

podjęła uchwałę  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesionej petycji. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji ustaliła, iż rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań 

gminy, z zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych ustawami na 

rzecz innych podmiotów zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( j.t. Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.). Żaden z przepisów powyższej ustawy nie 

obejmuje swym zakresem działań innych organów administracji publicznej, czy to na szczeblu 

krajowym, czy tym bardziej na zagranicznym, ani nie dotyczy podejmowania jakichkolwiek 

działań władczych względem organów administracji centralnej tzn. żądania, aby Rząd RP 

podjął działania określone przez składających petycję.  

     Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy, a zatem byłaby niezgodna  z 

obowiązującym prawem. Organy władzy publicznej działają wyłącznie w ramach i w granicach 

prawa, co oznacza, że mogą one podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im 

zezwala. Niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca, bazująca na szerokiej interpretacji 

zapisu art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. 

       

     W związku z powyższym należy nie uwzględnić złożonej petycji.  
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