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Przewodnicząca Stowarzyszenia 

Polska Wolna od GMO 

ul. Jagiellońska 21 

44-100 Gliwice 

W odpowiedzi na petycję z dnia 5 stycznia 2021 r. przesyłam w załączeniu uchwałę 
Nr XXV.238.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, wraz z uzasadnieniem. 
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UCHWAŁA NR XXV.238.2021 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym 

Na podstawie art. 1 Sb ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U . 
z 2020 r., poz. 713ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy zdpia 11 lipca 2014\. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ I . Uznaje się za bezzasadną petycję z dnia 5 stycznia 2021 r. złożoną w interesie publicznym, 
dotyczącą podjęcia uchwały: 

-popierającej list otwarty do Prezydenta RP, członków Rządu RP, posłów, senatorów, wójtów 
i radnych gmin pt. „Alarm! STOP zabójcze GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE", 

- domagającej się od Rządu RP, posłów i senatorów natychmiastowego zaprzestania eksperymentu 
na mieszkańcach Polski, 

- 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 
narzucone w czasie 2020 r. i 2021 r. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do zawiadomienia 
podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

W dniu 5 stycznia 2021 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynęła petycja złożona w 
interesie publicznym. Petycja dotyczy podjęcia uchwały, poprzez którą Rada Gminy Mińsk 
Mazowiecki wyrazi stanowisko: 
- popierające list otwarty do Prezydenta RP, członków Rządu RP, posłów, senatorów, wójtów i 
radnych gmin pt. „Alarm! STOP zabójcze GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE", 
- domagające się od Rządu RP, posłów i senatorów natychmiastowego zaprzestania eksperymentu 
na mieszkańcach Polski, 
- domagające 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, 
- domagające się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały 
narzucone w czasie 2020 r. i 2021 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 
8 lutego 2021 r. przeanalizowała petycję i stwierdziła: 
- brak przesłanek uzasadniających poparcie listu otwartego pt. „Alarm! STOP zabójcze GMO -
STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE", 
- szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mają charakter dobrowolny. Wszystkie trzy 
szczepionki, które są obecnie dostępne na rynku krajowym i europejskim, zostały najpierw 
pozytywnie zaopiniowane przez Europejską Agencję Leków (EMA), a następnie dopuszczone do 
obrotu przez Komisję Europejską, która prowadziła konsultacje w tej sprawie z państwami 
członkowskimi, 
- brak oficjalnych informacji o niedopuszczaniu do publicznych mediów lekarzy i naukowców 
wskazujących na możliwe powikłania poszczepienne i mających odmienne poglądy na temat 
pandemii, 
- jednoczesne odwołanie wszystkich ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią może 
spowodować nagły wzrost liczby zakażeń, co będzie szczególnie niebezpieczne dla osób z grup 
podwyższonego ryzyka. Ograniczenia powinny być znoszone systematycznie, w miarę możliwości 
tak szybko jak jest to możliwe, stale monitorując ilość zakażeń. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie zajęła stanowisko rekomendujące Radzie 
Gminy Mińsk Mazowiecki uznanie petycji za bezzasadną. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
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