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Miftdzynarodowa Koalicja 
dla Ochrooy Polskiej Wsi 

Odpowiadaj<}c na petycj~ z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie dotycU}cej szczepionki 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. przesy!am Uchwal~ Nr 2021XXlV1202 1 Rady Gminy 
Nowe Miasto z dnia 26 kwientia 202! roku w sprawie: rozpatnenia tistu otwartego - petycji 
"Alarm! STOP zabojczemu GMO - STOP niebezpicczoej SZCZEPIONCE" ontZ uzupelnieoia 
petycji z dnia 20 styczoia 2021 roku wraz z uzasadnieniem. 
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UCHWALA NR 202fXXlV12021 
11ADY GMlNY NOWE MIASTO 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzeoia Iistu otwartego - petycji "Alarm! STOPzab6jczemu GMO - STOP 
oiebezpittZoej SZCZEPIONCE" oraz uzupelnienia pctycji z dnis 20 styczoia 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 f . 0 samol'2lldzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. 
poz. 713 zp6in. zm.) orazart. 9 ust. 2 iart. 13 ust. I ustawyzdnia it lipca2014r. 0 petycjach(Dz. U. z2018 r. 
poz. 870) uchwaJa si~, co nasl~puje: 

§ 1. Postanawia siy oie uwzg[~nic pctycji zlozonej do Rady Grniny Nowe Miasto przez Stowarzyszenie 
Polska Wolna od GMO A. 5z_. ul . Jagiellonska 2 1, 44-100 Gliwice, z przyczyn podanych wuzasadnieniu do 
niniejszej uch waly. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza s i~ PrzewodnicZ4cemu Rady Gmioy Nowe Miasto, kt6ry poinfonnuje 
wnoS14cego petycj~ 0 sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj'YCia. 
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Uzasadnieoie 

W doiu 19 stycznia 2021 roku drag!} elektronicZIlll do Rady Omioy Nowe Miasto wPtynllt list otwarty 
od Stowarzyszenia Polska Wolna ad GMO A. 51.., ul. Jagiellonska 21, 44-100 Gtiwice. A w doiu 20 stycznia 
202 t r. w ten sam spos6b wplyn~to uzupemienie do petycji -lis(u otwartego pI: "Alann! STOP zab6jc~mu GMO 
- STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE". 

Stowarzyszenie wnosi 0 podjycie uchwaty popierajllcej w/w petycjl(. Komisja Skarg, Wniskow i Petycji Rady 
Gminy Nowe Miasto oa posiedzeniu w dOlu 22 kwietnia 2021 r. dokonala analizy wniesionej petycji omz oceoy 
jej z:asadnoSci i ustalila: 

I. Rada Omloy Nowe Miasto nie posiada kompetencji do ograniczenia lub zaniechania wprowadzenia przez 
Rzeld Rzeczpospolitej Polskiej masowych szczepien. poniewaZ oie jest instytucjq wprowadzaj4Cll masowe szcze
pieoia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

2. Wprowadzenie szczepien w Polsce jest jednym z element6w przyj~tego przez Rllj,d Rzeczpospolitej Pol
skiej Narodowego Programu Ochrony Zd rowia oa lata 2021 -2025. 

3. Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycj i Rady Gminy Nowe Miasto postanowila oie uwzglf;dnic petycji wno
sUlcej 0 pnyjl(Cie uchwaty popierajllCIJ petycj~. 

Przedmiotowa uchwala wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie 0 sposohie zalatwienia petycji zgodnie 
z art. 13 ust. I ustawy z doia II lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. z 2018 r. poL 870) i zostanie dor~czona pod
m iotowi wnosU}cemu petycj~. 


