
UCHWAŁA NR XXXVI/196/2021 
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji – Listu otwartego „ Alarm! Stop zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej 
szczepionce” 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. 
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 2018r. 
poz. 870) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznać petycję Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 5 stycznia 2021 roku, uzupełnioną w dniu 
16 stycznia 2021 roku  „ Alarm! STOP zabójczemu GMO- STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”,  dotyczącą  
masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz ograniczeń wolności wprowadzonych w kraju 
w związku z pandemią za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lipsku, zobowiązując 
jednocześnie do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku 

 
 

Marcin Lenart 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6FD9CA67-5BD9-4888-B0FD-29794ED40960. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynął list otwarty Stowarzyszenia Polska Wolna od
GMO skierowany m.in. do Radnych Gmin zatytułowany: „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP
niebezpiecznej SZCZEPIONCE”. List Otwarty został uzupełniony w dniu 10 stycznia 2021 r. poprzez
wskazanie przez podmiot wnoszący, iż w istocie list otwarty stanowi petycję skierowaną do Rady Miejskiej
w Lipsku.

Wnoszący petycję domaga się podjęcia uchwały mocą, której dojdzie do zaniechania szczepień
przeciwko COVID-19 oraz do odwołania wszelkich ograniczeń wolności wprowadzonych w kraju w
związku z pandemią. W treści petycji wyrażono ogólną dezaprobatę wobec szczepień, odwołując się przy
tym na źródła informacji (adresy stron internetowych) wskazujące na rzekome szkodliwe działania
szczepionek.

Przewodniczący Rady Miejskiej nadał petycji bieg kierując ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Po rozpatrzeniu przedmiotowej petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, iż postulaty zawarte

w petycji nie zasługują na uwzględnienie.
Każdy Organ, w tym Rada Miejska w Lipsku, zobowiązana jest do działania na podstawie i w granicach
prawa, co oznacza, że przedmiot uchwały musi mieścić się w kompetencjach organu stanowiącego Gminy,
określonych przez ustawy. Żądanie objęte petycją wykracza poza zakres spraw określonych w art. 6 ust. 1
oraz 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 i 1378).

Niemniej jednak odnosząc się do treści petycji Komisja stwierdza, że w/w petycja jest sprzeczna z
interesem mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko.

Na uwagę zasługuje fakt, że szczepienia na COVID – 19 mają charakter dobrowolny. Oznacza to, że
szczepionka zostanie podana tylko osobom, które wyrażą zgodę na jej przyjęcie. Zachowane zostało tym
samym konstytucyjne prawo do decydowania o własnym życiu (art. 47 konstytucji RP) oraz prawo do
wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody (art. 16
ustawy o prawach pacjenta) .

Dobrowolność szczepień daje możliwość dokonania przez Obywateli wyboru po zapoznaniu się zarówno
z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia jak i z rekomendacjami pochodzącymi z innych źródeł (chociażby
wskazanych w petycji), w których neguje się szczepienie, czy wskazuje na możliwe powikłania
poszczepienne.

W kwestii odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały narzucone w
roku 2020 i 2021 Komisja wskazała, jak wyżej, że Rada Miejska w Lipsku nie ma umocowania prawnego
do podejmowania uchwał w tego typu sprawach.

Ponadto Komisja stwierdziła, że ograniczenia i zakazy wprowadzone w naszym kraju w 2020 i 2021
roku zostały wydane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, aby zminimalizować
stopień rozprzestrzeniania się wirusa.

Komisja przeanalizowała sytuację w innych krajach Europy pod kątem ograniczeń wprowadzonych z
uwagi na stan pandemii. Ograniczenia i zakazy wprowadzono praktycznie we wszystkich krajach, w których
występuje wirus SARS-CoV-2. Patrząc na ograniczenia i zakazy wprowadzone w Krajach Europy
Zachodniej (np. Francja, Hiszpania), to ograniczenia w naszym kraju nie są tak restrykcyjne, gdyż w
niektórych krajach wprowadzano np. godzinę policyjną.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Lipsku podziela pogląd wyrażony przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji i uznaje petycję za bezzasadną.
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