
UCRWALA NR 20ZIXXIVIZOZI 

RADY GMINY NOWE II1IASTO 


z duia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpalrLeoia listu otwartego· petycji "Alarm! STOP ubojczemu GMO - STOP 
niebezpiecznej SZCZEPIONCE" oral. uzupelnienia petycji z doia 20 stycznia 2021 roku 

Na podstawie art. 18 usL 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z poin. zm.) oral. art. 9 ust. 2 i art. IJust. I ustawy z dnia II lipca 2014 r. 0 petycjach (Oz. {J. z 2018 r. 
poz. 870) uchwala si~, co nasl~puje: 

§ 1. Postanawia siy nie uwzglydnic petycji zto:zonej do Rady Ominy Nowe Miasto przez. Stowanyszenie 
Polska Walna od GMO A. S1.., u!. Jagiellonska 21, 44- (00 Gliwice, z przyczyn podanych w u:z.asadnieniu do 
niniejszej uchwaty. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza siy Przewodnicz<lcemu Rady Gminy Nowe Miasto, kt6ry poinrormuje 
wnosZ4cego petycjy a sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~ia . 



Uzasadoienie 

W dniu 19 stycznia 2021 roku drog~ elektronieZJl~ do Rady Gminy Nowe Miasto wptyo'\t list otwarty 
od Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO A. 5z., ul. Jagiellonska 21, 44·100 Gliwice. A w dniu 20 stycznia 
2021 r. w teo sam spos6b wp-tyn~o uzupemienie do petycji ·Iistu otwartego pt: "Alannl STOP zab6jczemu GMO 
. STOP oiebezpiecznej SZCZEPIONCE". 

Stowarzyszenie woosi 0 podj~cie uchwaty popieraj¥ej w/w petycj~ . Komisja Skarg. Wnisk6w i Perycji Rady 
Ominy Nowe Miasto oa pos iedzeniu w doiu 22 kwietnia 2021 r. dokonala analizy wniesionej petycji omz oceny 
jej zasadnosci i ustaWa: 

L Rada Omlny Nowe Miasto nie posiada kompetencji do ograniczenia lub zaniechania wprowadzenia przez 
R24d Rzeczpospolitej Polskiej masowych szczepien. poniewaz nie jest instytucj,\ wprowadzaj4c<j. masowe szcze
pienia przeciwko wirusowi SARS·CoV·2. 

2. Wprowadzenie slczepien w Polsce jest jednym z element6w przyjytego przez Rzqd Rzeczpospolitej Pol
skiej Narodowego Programu Ochrony Zdrowia na lala 202 1.2025. 

3. Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady Ominy Nowe Miasto postanowita nie uwzgl~nic petycji wno
sZ<j.cej 0 przyj~ie uchwaty popierajllClJ petycj~ . 

przedmiolowa uchwata wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie 0 sposobie zatatwienia petycji zgodnie 
z art . 13 usC 1 ustawy z dnia II lipea 2014 r. 0 petycjach (Oz. U. 2. 20 18 r. paz. 870) i zoslaOie dor~zona pod
miotowi wnosZ<Jcemu petycj~. 


