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Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

W dniu 05.01.2021 r. wpłynęła do Rady Gminy Gorzyce petycja – 

List otwarty pn. „Alarm! Stop samobójczemu GMO – Stop niebezpiecznej 

szczepionce”, złożona przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej 

Wsi. W dniu 15.01.2021 r. wpłynęło uzupełnienie do przedmiotowej 

petycji. 

Podczas obrad XXVI Sesji w dniu 26.01.2021 roku Rada Gminy 

Gorzyce zdecydowała o przekazaniu petycji do Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji, celem rozpatrzenia i wydania opinii w sprawie. 

Petycja – List otwarty była przedmiotem postępowania 

wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trakcie posiedzeń w 

dniach 15.02.2021 r. oraz 15.03.2021 r., podczas których Komisja 

wnikliwie przeanalizowała samą petycję jak i jej uzupełnienie.  

Komisja nie znajduje argumentów do podjęcia przez Radę Gminy 

Gorzyce uchwały popierającej petycję, ponieważ: 

1) Rada Gminy Gorzyce, jako organ władzy samorządowej działa na 

podstawie i w granicach przepisów prawa, a w tym przypadku 

brak jest podstaw prawnych do podjęcia przedmiotowej uchwały, 



2) Aby poprzeć postulaty zawarte w petycji Rada Gminy musiałaby 

być przekonana o ich słuszności tymczasem brak narzędzi do 

oceny prawdziwości treści zawartych w petycji powoduje, że nie 

można uznać ich za zasadne. Rada Gminy Gorzyce nie posiada 

dostatecznych kwalifikacji do oceny skuteczności i 

bezpieczeństwa działania szczepionki. 

3) Sprawa dopuszczenia do obrotu (użycia) i dystrybucji szczepionek 

nie jest sprawą będącą w kompetencji Rady Gminy Gorzyce, gdyż 

program szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest 

programem rządowym. Należy jednak zauważyć, że: 

- szczepienia nie są obowiązkowe, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, 

co do działania szczepionki nie musi poddawać się szczepieniu, 

- szczepienia konkretną szczepionką są uruchamiane dopiero po 

zatwierdzeniu szczepionki przez uprawnione do tego instytucje (nie 

można, więc mówić o „eksperymencie na mieszkańcach Polski”) 

- istnieją różne poglądy dotyczące celowości i skuteczności szczepień 

np. osoby, które ze względu na swój wiek czy stan zdrowia, czy 

nawet niepokój spowodowany obawą o ewentualne skutki zarażenia 

wirusem SARS-Co-V-2, wręcz oczekują na możliwość uczestnictwa w 

programie szczepień. 

4) Zniesienie ograniczeń w zakresie wolności, w tym gospodarczych, 

wprowadzone w związku z występującym stanem epidemii również 

nie leży w kompetencji samorządu gminnego. Bieżącą analizę 

sytuacji w tym zakresie prowadzi Rząd RP opierając się na opiniach 

epidemiologów, a także danych związanych z rozwojem epidemii. 

Rząd RP odpowiada za działania wprowadzane w okresie epidemii 

oraz ich skutki gospodarcze, ekonomiczne i zdrowotne.  

5) Rada Gminy Gorzyce nie ma wpływu na to,  jakiego rodzaju 

opracowania trafiają do mediów publicznych, jednakże w dzisiejszej 

dobie komputeryzacji oraz nieograniczonego dostępu do Internetu, 



istnieje szereg sposobów na rozpropagowanie różnego rodzaju treści 

wśród społeczeństwa.  

5) Komisja Skarg Wniosków i Petycji stoi na stanowisku, iż bez 

względu na to czy Rada podejmie uchwałę o treści wskazanej w 

petycji czy też nie, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dbając o 

bezpieczeństwo obywateli, udziela pewnego rodzaju zapewnienia, 

iż wszelkie dopuszczone do obrotu lekarstwa, szczepionki i inne 

środki farmaceutyczne, są produktem sprawdzonym i dają 

minimalne ryzyko powikłań. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji stwierdza, że ze względu na brak podstaw prawnych 

oraz brak uzasadnienia faktycznego do podjęcia uchwały o 

proponowanej przez wnoszącego petycję treści, 

przedmiotowa petycja nie może zostać uwzględniona. 
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