
UCHWAŁA  XXX / 415 / 2021 
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO 

z siedzibą w Gliwicach, w przedmiocie podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Kórnik 

uchwały popierającej petycję List otwarty do Prezydenta RP, członków Rządu RP, Posłów, 

Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm ! STOP zabójczemu GMO –STOP 

niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” Rada Miasta i Gminy Kórnik odmawia przyjęcia ww. 

uchwały, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik do zawiadomienia 

składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski 
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Uzasadnienie

do uchwały nr XXX / 415 / 2021

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

W dniu 5 stycznia 2021 r. do Rady Miasta i Gminy Kórnik wpłynęła petycja

o charakterze listu otwartego od Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z siedzibą

w Gliwicach, uzupełniona następnie pismem z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie podjęcia

przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały popierającej petycję - List otwarty do

Prezydenta RP, członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin

w Polsce „Alarm ! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE !” oraz

podjęcie przez władze gminy/miasta szerokich działań edukacyjnych, których celem

będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nie obarczone groźnymi skutkami

ubocznymi sposoby obrony przed zachorowaniem i leczenie ogólnie dostępnymi

środkami.

Powyższa petycja została przekazana przez Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy

Kórnik,zgodnie z kompetencjami, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która to w dniu 10

lutego 2021 r. podczas swojego zdalnego posiedzenia zapoznała z treścią petycji,

a następnie na posiedzeniu zdalnym w dniu 23 marca 2021 r.wnikliwie przeanalizowała

petycję - list otwarty od Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO i podjęła decyzję o jej

nieuwzględnianiu. Po zapoznaniu się z treścią petycji o charakterze listu otwartego oraz

opinią Komisji SkargWniosków i Petycji Rada Miasta i Gminy Kórnik postanowiła

nie uwzględnić poparcia petycji – listu otwartego do Prezydenta RP, członków Rządu RP,

Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm ! STOP zabójczemu GMO -

STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE !”, ponieważ nie sposób się zgodzić

z oczekiwaniami, jakie zostały zawarte w petycji. Szczepionki na Sars - CoV-2 zostały

bowiem zatwierdzone i dopuszczone do użytku przez odpowiednie instytucje krajowe

i Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że przyjęcie szczepionki ma charakter dobrowolny.

Zarzuty wskazane w treści petycji nie zostały poparte dowodami naukowymi, a gremium

lekarzy i profesorów, którzy zostali wymienieni w petycji nie przedstawiło środków

zaradczych, jak bronić się przed wirusem Sars-CoV-2.
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Biorąc powyższe pod uwagę należy odmówić przyjęcia przedmiotowej petycji przez Radę

Miasta i Gminy Kórnik. Jednocześnie wskazuje się, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o

petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski
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