
UCHWAŁA NR XXIII.183.2021 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego „Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE!” z dnia 02 stycznia 2021 r. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713z póżn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada 
Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji - list otwarty „Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE!” z dnia 02 stycznia 2021 r. uzupełnionej pismem z dnia 16 stycznia 2021 r. wniesionej w formie 
elektronicznej Rada Gminy Domaszowice uznaje petycję za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Domaszowice do poinformowania wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Białkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII.183.2021 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 21stycznia 2021 r. do Rady Gminy Domaszowice wpłynęła petycja - list otwarty „Alarm! STOP 
zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” z dnia 02 stycznia 2021 r. uzupełniona pismem z dnia 
16 stycznia 2021 r. wniesionej w formie elektronicznej. Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice pismem nr 
RG.0004.2.2021.MC przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej zaopiniowania. 

Na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią petycji, 
dokonała jej analizy i wydała opinię. 

Komisja Skarg wniosków i Petycji ustaliła, że trwające obecnie szczepienia ochronne przeciw COVID-19 
nie mają charakteru obowiązkowego ani przymusowego. 

Każdy mieszkaniec samodzielnie podejmuje decyzję o poddaniu się szczepieniu ochronnemu w tym zakresie. 

Dlatego brak jest podstaw do przyjęcia, że w związku z akcją szczepień naruszane są lub będą jakiekolwiek 
prawa czy wolność obywateli. 

Zdecydowana większość ekspertów uznaje prowadzenie szczepień za konieczne i pożądane oraz bezpieczne dla 
zdrowia, inni twierdzą, że szczepienia są szkodliwe. 

Rada Gminy nie ma w swym składzie specjalistów odpowiednich dziedzin nauki, którzy mogliby sugerować 
sposób postępowania mieszkańcom gminy. 

 Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwałą nr 18.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. 
wyraziła opinie w sprawie ww. petycji - listu otwartego i wniosła do Rady Gminy Domaszowice o nie 
uwzględnienie petycji - listu otwartego w całości. 

Po rozpatrzeniu petycji i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy 
Domaszowice postanawia jak w §1 uchwały.
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