
UCHWAŁA NR XXIII/175/2021 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE  

 

z dnia 9 lutego 2021 r.  

 

w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego  pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu 

RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP 

niebezpiecznej SZCZEPIONCE!  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 

r. poz. 870 ) Rada Miejska w Lipnie uchwala, co następuje:  

§ 1.  1. Po rozpatrzeniu petycji z uzupełnieniem petycji z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia 

petycji - listu otwartego  pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów 

i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! – uznaje 

się petycję za bezzasadną.  

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lipnie oraz upoważnia się 

Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszących petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Rada Miejska w Lipnie uznaje petycję za bezzasadną. Pomimo, iż do zadań własnych gminy, określonych w 

artykule 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 

i 1378) należy ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie postulowane w petycji, 

związane z prowadzeniem lub zaprzestaniem szczepień, dopuszczeniem do mediów publicznych polskich i 

zagranicznych lekarzy i naukowców, odwołaniem ograniczeń wprowadzonych w Polsce przez Radę Ministrów 

w związku z pandemią korona wirusa nie mieszczą się w kompetencji samorządu terytorialnego. 

Rada Miejska w Lipnie oraz Burmistrz Miasta Lipna nie są organami właściwymi do podejmowania decyzji w 

kwestii wyżej wymienionych postulatów strony wnoszącej petycję. Oddalona petycja powinna zostać skierowana 

do Ministra Zdrowia, jako naczelnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach polityki 

zdrowotnej państwa. 

 


