UCHWAŁA NR XXX/263/21
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art.6 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przekazać petycję Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO według właściwości do Ministra Zdrowia,
jako naczelnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach polityki zdrowotnej państwa.
§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Szubinie do
powiadomienia zainteresowanych o sposobie rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji Ministrowi Zdrowia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 19 stycznia 2021 r. do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szubinie wpłynęła petycja od
Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO domagająca się podjęcia przez Radę Miejską w Szubinie uchwały
popierającej petycję w sprawie ‘”STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE” przeciwko szczepieniom na COVID19.
Przewodnicząca Rady Miejskiej pismem z dnia 22 stycznia 2021 r. przekazała petycję do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szubinie w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy i sporządzenia
projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie wraz z uzasadnieniem, która w dniu 29 stycznia 2021 r. stała się
przedmiotem prac tej Komisji.
W trakcie czynności wstępnych Komisja dokonała kwalifikacji prawnej otrzymanego w dniu 22 stycznia
2021 r. pisma (m.in. zgodnie z art. 63 § 3b kpa) i uznała, że pismo jest petycją.
Za przedmiot wniesionej petycji uznano apel o podjęcie uchwały popierającej petycje „ALARM! STOP
niebezpiecznej SZCZEPIONCE”, domagającą się zaprzestania eksperymentu na mieszkańcach Polski,
domagającą się dopuszczenia do mediów publicznych naukowców "którzy alarmują i wskazują na możliwe
powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę", domagającą się odwołania wszystkich ograniczeń
związanych z pandemią; podjęcie szerokich działań edukacyjnych w celu zwrócenia uwagi na obronę przed
zachorowaniem i wzmacnianie odporności, leczenie ogólnodostępnymi środkami.
W toku dyskusji Komisja ostatecznie stwierdziła, że polityka zdrowotna związana ze szczepieniami na
COVID-19 należy do kompetencji Ministra Zdrowia.
W związku z powyższym, w oparciu o zasadę wyrażoną w art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca
2014 roku (Dz.U.2017.1123 z póź. zm.) Komisja podjęła jednogłośnie decyzję o przekazaniu petycji według
właściwości do Ministra Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, jako naczelnego organu administracji
rządowej właściwego w sprawach polityki zdrowotnej państwa.
W opisanym wyżej stanie faktycznym i prawnym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie
Miejskiej w Szubinie uznać się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od
GMO w Gliwicach i przekazać ją według właściwości Ministrowi Zdrowia jako organowi właściwemu do jej
rozpatrzenia.
Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Miejska w Szubinie w pełni podziela stanowisko Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji.
W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
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