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Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Przewodn icząca Anna Szm elcer

Ul. Jagiellońska 21

44 - 100 Gliwice

Uprzejmie informuję, ze wniesiona petycja z dnia 02 stycznta 20fI r. dotycząca
uchwalenia przez radę gminy uchwały ,,Alarm! Stop zabojczeml GMo -STOP
ntebezptecznej SZCZEPIONCE', zostaŁa rozpattzona na sesji Rady Gminy w Fałkowie
w dniu 202I .03 .29 i uznana za niezasługuj ącą na uwzględnienie.

Uzasadnienie tego stanowiska zawiera załaczona uchwała.

ZpowaŻantem:



UCHWAŁA NR xxIIV185/2021
RADY GMINY w FAŁKOWIE

zdnra29 marca2jTl r.

w sprawie uznania peĘcji za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. 1ustawy z dnta 8marca.1990r. osamorządzie gminnym (tj. Dz'U'
z20I9 r. poz. 506 zpoŹn. zm.) oraz art.9 ust.2 ustawy z dnia 1 1 lipca 2014 t, o petycjach (tj. Dz. U.
z20I8 r. poz.870), Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

$ 1. Uznaje się, ze petycja wniesiona w dniu 5 stycznia 202I r. 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 zabojczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"
nie zasługuje na uwzględnienie.

$ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

s 3. o sposobie rczpatrzenia petycji Przewodnicz4cy Rady Gminy w Fałkowie zawiadomi
WnoSzącego.

$ 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.



Zatącznik do uchwaty Nr XXIII/1851202|
Rady Gminy w Fałkowie
z dniaZ9 marca2}fl r.

Uzasadnieni'e

W dniu 5 stycznia 202I r. do Rady Gminy w Fałkowie wpłynęła petycja zł.oŻona przęz StowarzyszenietPolska 
Wolna od GMo pt. List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów'

Wójtow i Radnych Gmin w Polsce ,,Alarm! STOP zabojczemu GMo STOP niebezpiecznej
1ZCZEPIONCE!''. Ponadto w dniu 18 stycznia 202I r. wnosz4cy zŁoŻył uzupełnienie do tej petycji.

Zgodnte ze Statutem Gminy Fałkow Przewodniczący Rady Gminy skierował przedmiotową petycj ę wraz
z uzupełnteniem do Komisji Skarg Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzęnta I ptzedłoŻenia stosownego
projektu uchwały na sesję Rady Gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na Swym posiedzeniu w dniu 15 lutego 2021r. dokonała ana|tzy
petycji uznającją jako niezasługuj ąc4na uwzględnienie.

Zasady składania i rozpatrywania petycjI oTaZ sposób postępowania organów w Sprawach dotycz4cych
petycji określaustawa zdnia 11 lipca 2074 r' o petycjach, Zgodniezafi.2 ust.3 tej ustawyprzedmiotem
petycji moŻębyć i4dania,w Szczególności, zmlany przepisów prawa' podjęcia rozstrzygnięcia lub innego
działanta w sprawie dotycz4cej podmiotu wnosz4cego petycję, iycta zbiorowego lub wartoŚci
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, m|eszczących się z zaktesię zadań
i kompetencji adresata petycji.

Mając na uwadze podnoszone w petycji kwestię dotyczące zaprzestania eksperymentu medycznego,
jakim są szczepienia na COVID-19 Komisja stwierdza, ze zakaz poddawania obywateli eksperymentom
naukowym, w tym medycznych bez dobrowolnie wyrazonej zgody wynika wprost z przepisów
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej natomiast podjęcie uchwały domagaj4cej się zniesienia wszystkich
ograntczen. w tym gospodarczych, które zostały namnatzucone w czasię roku 2020 orazroku2021 nie
nalezy do kompetencji Rady Gminy.
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