
         

UCHWAŁA NR XXIII/183/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia listu otwartego – petycji „Alarm! STOP zabójczemu GMO- STOP 

niebezpiecznej SZCZEPIONCE” oraz uzupełnienia petycji z dnia 15 stycznia 2021 roku. 

 

 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 Sochocinie  uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Postanawia się nie uwzględnić petycji złożonej do Rady Miejskiej w Sochocinie. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego petycję 

wraz z odpisem niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Załącznik do Uchwały Nr XXIII/183/2021 

      Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 29 stycznia 2021r. 

 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XXIII/183/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia listu otwartego – petycji „Alarm! STOP zabójczemu GMO- STOP 

niebezpiecznej SZCZEPIONCE” oraz uzupełnienia petycji z dnia 15 stycznia 2021 roku. 

 

 

W dniu 15 stycznia 2021 r. do Rady Miejskiej w Sochocinie  wpłynęła petycja od 

Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO A. Sz., ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice  

w sprawie listu otwartego – petycji „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej 

SZCZEPIONCE” oraz w dniu 18 stycznia 2021 roku uzupełnienie petycji z dnia 15 stycznia 

2021 roku. Petycja wnosi  o podjęcie  uchwały popierającej w/w petycję.  Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sochocinie  na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2021r. 

dokonała analizy wniesionej petycji oraz oceny jej zasadności i ustaliła: 

Rada Miejska w Sochocinie 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 Miejskiej w Sochocinie postanowiła nie uwzględnić 

petycji wnoszącej o przyjęcie uchwały  popierającą petycję przez Radę Miejską w Sochocinie. 

    

  


