
UCHWAŁA NR XXII/234/2021
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 10 marca 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870),

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje:

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję wniesioną drogą mailową w dniu 10 marca 2021r., w treści której 
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO wnosi o rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej informacji 
o możliwych skutkach zdrowotnych, poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 .

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łodygowice, który poinformuje 
wnoszącą partycję o sposobie jej załatwienia.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik do uchwały Nr XXII/234/2021

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 marca 2021 r.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 10 marca 2021r.

Rada Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łodygowice 
w sprawie petycji skierowanej do Rady Gminy Łodygowice drogą mailową w dniu 10 marca 2021r., w treści 
której Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO wnosi o rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej 
informacji o możliwych skutkach zdrowotnych, poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 ustaliła, że 
zgodnie z definicją legalną przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, 
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się 
w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Zgodnie z przyjętymi przepisami prawa jak również utrwalonym orzecznictwem - podmiot właściwy do 
merytorycznej i formalnej analizy petycji może odnieść się do niej w dwojaki sposób: merytorycznie - poprzez 
załatwienie petycji w określony sposób, albo pozostawić ją bez rozpatrzenia - co dotyczy petycji obarczonej 
nieusuniętymi brakami formalnymi lub tzw. petycji ponownej, o której mowa w art. 12 ustawy 
o petycjach.

W trakcie analizy niniejszej petycji, odnosząc się do wszystkich jej postulatów – należy uznać ją za petycję 
ponowną – wskazaną w przywołanym powyżej artykule – zgodnie z którym: 1. Podmiot właściwy do 
rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem 
petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody 
nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje 
podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

Uchwałą Nr XXI/220/2021 z dnia 25 lutego 2021r. tutejsza Rada Gminy Łodygowice uznała się za 
niewłaściwą do rozpatrzenia petycji wniesionych za pomocą komunikacji elektronicznej w dniach 5 stycznia 
2021 r oraz 15 stycznia 2021 r. w interesie publicznym – które to w swej treści formułowały żądanie 
natychmiastowego zaprzestania użycia szczepionki, żądania 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”, oraz żądały odwołania wszystkich ograniczeń wolności, 
w tym gospodarczych, które zostały narzucone w czasie roku 2020. Ww. petycje zostały przekazane do 
załatwienia zgodnie z kompetencją do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Petycja otrzymana za 
pośrednictwem wiadomości e-mail z dnia 10 marca 2021 roku stanowi powtórzenie postulatów wskazywanych 
w treści poprzednio złożonych petycji-listu otwartego, z niewielką zmianą tj. ze wskazaniem do 
rozpowszechniania wśród społeczności lokalnej informacji o możliwych skutkach zdrowotnych, poddania się 
szczepieniu przeciwko COVID-19.

Jakkolwiek – Rada Gminy nie jest organem właściwym do podjęcia działań mających na celu 
rozpowszechnianie informacji, na temat których nie posiada wiadomości specjalnych, jak również 
wypowiadania się w kwestii szczepień, a zwłaszcza edukowania społeczności w tym przedmiocie.

W tym miejscu należy wskazać, iż pod pojęciem sposobu rozpatrzenia petycji należy rozumieć obowiązek 
sporządzenia uzasadnionej, pisemnej odpowiedzi ustosunkowującej się do żądań, twierdzeń, ocen 
przedstawionych w petycji, co może polegać w szczególności na wyborze jednego lub wielu z następujących 
sposobów:

1. złożeniu deklaracji, obietnicy podjęcia lub zaniechania określonych działań;

2. przedłożeniu projektu działań stanowiącego podstawę do załatwienia petycji;

3. odmowie podjęcia postulowanych działań lub przerwania bieżących;

4. polemicznej lub aprobującej ocenie faktów, ocen i okoliczności powołanych w petycji.
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Ponieważ uprzednio złożone petycje zostały przekazane do załatwienia zgodnie z kompetencją do Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, zaś niniejsza petycja stanowi niejako powtórzenie treści ww. petycji - w niniejszej 
sprawie występuje zatem przesłanka zaniechania podjęcia określonych w niej działań – albowiem w petycji 
z dnia 10 marca 2021 roku nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane adresatowi petycji. Pomimo 
braku kompetencji do załatwienia niniejszej petycji, bezsprzecznie należy uznać, iż ww. petycja jest petycją 
ponowną, zaś jej przekazanie w ślad za skierowanymi do tutejszej Rady Gminy uprzednio – stanowiłoby 
niepotrzebne angażowanie jak również mnożenie tych samych spraw w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Niniejszym informuje się, iż zarówno ta, jak i poprzednie petycje publikowane są na stronie internetowej 
Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 18 stycznia 2021r.

Rada Gminy Łodygowice biorąc pod uwagę wnioski Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, postanawia 
pozostawić w/w petycję bez rozpatrzenia.  
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