
UCHWAŁA NR XXXVI/350/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 27 kwietnia 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO 
z siedzibą w Warszawie, dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie zaniechania szczepień 
przeciwko COVID-19 i odwołania ograniczeń związanych z pandemią, Rada Miejska 
Inowrocławia rozpatruje przedmiotową petycję negatywnie. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia do 
poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej  
Inowrocławia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/350/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

Do Rady Miejskiej Inowrocławia w dniu 5 stycznia 2021 r. wpłynęła petycja 
Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO w formie listu otwartego, uzupełniona pismem z dnia 
16 stycznia 2021 r. (data wpływu - 18 stcznia 2021 r.). Przedmiotem petycji było wezwanie 
Rady Miejskiej Inowrocławia do podjęcia uchwały: 

a) 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; 

b) domagającej się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego 
zaprzestania tego eksperymentu na mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa 
w petycji); 

c) 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; 

d) domagającej się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym 
gospodarczych, które zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021. 

W treści petycji wyrażono ogólną dezaprobatę wobec szczepień, powołując szereg 
rzekomych skutków ubocznych podania szczepionki i porównując szczepienia do 
eksperymentów na zwierzętach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia skierował przedmiotową petycję do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej rozpatrzenia i przygotowania projektu uchwały 
Rady Miejskiej. W toku rozpatrywania petycji członkowie Komisji stwierdzili, że szczepienia 
przeciwko SARS-CoV-2 mają charakter dobrowolny. Wskazali ponadto, że Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej mając na względzie troskę o zdrowie swoich obywateli jest 
zobowiązany do uzyskania gwarancji ze strony producentów szczepionek w kwestii jej 
skutków. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje zatem o negatywne rozpatrzenie 
petycji. Zgodnie bowiem z art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, władze 
publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym 
dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. 
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Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r. 
poz. 870), petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest 
rozpatrywana przez ten organ. W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. 
Inicjatorem wywołania uchwały jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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