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UCHWAŁA Nr 339/XLI/21 

Rady Miasta Milanówka  

z dnia 1 marca 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony 

Polskiej Wsi – Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia uchwały 

popierającej petycję „Alarm! STOP zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., 

o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta Milanówka uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nie uwzględnia się petycji – list otwarty z dnia 2 stycznia 2021 r. oraz uzupełnienia do petycji 

– listu otwartego z dnia 15.01.2021 r.  wzywającą Radę Miasta Milanówka do podjęcia uchwały 

popierającej petycję „Alarm! STOP zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 

 

§ 2. 

 

 Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka do zawiadomienia o  sposobie 

załatwienia petycji. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Kamil Bialik 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 339/XLI/21 

Rady Miasta Milanówka z dnia 1 marca 2021 r. 

 

Uzasadnienie 

Do Rady Miasta Milanówka wpłynął list otwarty oraz „uzupełnienie do petycji – listu 

otwartego” z dnia 15 stycznia 2021 r. wzywający Radę Miasta Milanówka do podjęcia uchwały 

popierającej petycję „Alarm! STOP zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka przekazał list otwarty oraz „uzupełnienie do petycji – 

listu otwartego” do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia. Rozpatrzeniem 

petycji Komisja zajmowała się na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2021 r.  

Treść listu otwartego oraz uzupełnienie do listu otwartego zostały przekazane radnym Rady 

Miasta Milanówka. Petycja oraz uzupełnienie do petycji zostało zamieszczone na stronie BIP 

Gminy. 

Po zapoznaniu się z treścią listu otwartego - petycji Komisja ustaliła, iż przedmiotem żądania 

autora petycji jest podjęcie przez Radę Miasta Milanówka uchwały popierającej petycję 

„Alarm! STOP zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!. W ocenie komisji 

realizacja żądania wnoszącego jest nieuzasadniona. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi 

do Rady Miasta Milanówka o negatywne rozpatrzenie uznając tym samym, iż Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej mając na względzie troskę o zdrowie swoich obywateli jest 

zobowiązany do uzyskania gwarancji ze strony producentów szczepionek o braku 

niepożądanych skutków szczepionki na COVID – 19.  

Rada Miasta Milanówka nie posiada kompetencji do ograniczenia lub zaniechania 

wprowadzenia przez Rząd RP masowych szczepień gdyż nie jest instytucją wprowadzającą 

masowe szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wprowadzenie szczepień w Polsce jest 

jednym z elementów przyjętej przez Rząd RP ochrony zdrowia publicznego. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta w Milanówku postanowiła nie uwzględnić petycji wnoszącej 

o przyjęcie uchwały popierającą petycję 

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia 

petycji w rozumieniu art.13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 870). Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

 


