Projekt
z dnia 19 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie petycji - listu otwartego z dnia 16 stycznia 2021 r. dotyczącego petycji - listu
otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych
Gmin w Polsce pt. „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) na wniosek Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Uznać za bezzasadną petycję z dnia 16 stycznia 2021 r. Stowarzyszenia Polska Wolna od
GMO dotyczącą petycji - listu otwartego z dnia 2 stycznia 2021 r. skierowanego do Prezydenta RP,
Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce pt. „Alarm! STOP
zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”, zgodnie z uzasadnieniem niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2021 r.
W dniu 16 stycznia 2021 roku do Rady Miejskiej Mikołowa wpłynęło uzupełnienie i wyjaśnienie
do petycji-listu otwartego z dnia 2 stycznia 2021 r. Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
skierowanego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych
Gmin w Polsce pt. „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
Stowarzyszenie, powołując się na interes publiczny, apeluje by Rada Miejska Mikołowa podjęła
następujące uchwały, cyt.:
- „popierającą list otwarty Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE”;
- „domagającą się od Rządu RP, Posłów, Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego
eksperymentu na mieszkańcach Polski (…)”;
- „domagającą się od Rządu RP, Posłów, Senatorów dopuszczenia do mediów publicznych
polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania
poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii”;
- „domagającą się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które
zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021!”.
Petycja została rozpoznana i zaopiniowana na posiedzeniu Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków
i Petycji w dniu 15 lutego 2021 roku.
W toku postępowania ustalono, że petycja - list otwarty z dnia 2 stycznia 2021 r., którego
rozpatrywana petycja stanowi uzupełnienie, nie wpłynął do Rady Miejskiej Mikołowa, o czym
przedstawiciele Stowarzyszenia zostali poinformowani mailowo w dniu 22 stycznia 2021 r. Mimo
to, pismo, na które powołują się wnioskodawcy, nie zostało przesłane.
Po dokonaniu analizy treści pisma z dnia 16 stycznia 2021 r. Komisja RM Nr 9 Skarg,
Wniosków i Petycji wskazała, iż autorzy wypowiadają się w imieniu obywateli Polski, w tym
mieszkańców Mikołowa, jednak trudno jest wykazać, że petycja jest zgodna z intencją
mieszkańców, gdyż nie przedstawiono listy poparcia bądź pełnomocnictwa w tej sprawie.
W dalszej kolejności komisja zwróciła uwagę, na fakt iż autorzy petycji, przedstawiają opinie
różnych przedstawicieli środowiska medycznego, jednak brak jest możliwości ich weryfikacji.
Źródła, na które się powołują, nie są wiarygodne. Dodatkowo, w związku z przedmiotową petycją,
opublikowane zostało oświadczenie m.in. prof. dr. hab. n. med. i n. o zdr. Marka Krzystanka –
kierownika Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którego wynika, że podpisał on list otwarty mający na
celu zaapelowanie do Prezydenta RP m.in. o dobrowolność szczepień na COVID-19.
Po zapoznaniu się z faktyczną treścią listu prof. Krzystanek uznał, że nie zgadza się z zawartymi
w niej opiniami na temat szkodliwości szczepionek, a także informacją, że nie została przebadana
na wystarczającej grupie osób. Do autorów listu otwartego wysłał maila z następującą informacją:
„szczepionka była testowana na grupie 43 528 osób z różnych krajów; skuteczność szacuje się na
90%, a grupa jest wystarczająca żeby mówić o skuteczności i tolerancji; takie ja mam dane. Pasteur
nie badał szczepionki 5 lat”. Poprosił również o zmianę tej części listu jako sprzecznej z faktami
oraz łatwej do podważenia, jednak nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Profesor w swoim
oświadczeniu pisze także: „jako lekarz i naukowiec jest dla mnie oczywiste, jak bezcenną wartość
mają szczepionki dla zapobiegania chorobom zakaźnym”.
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Ponadto komisja zwróciła uwagę na fakt, że szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne
i stanowią jeden ze sposobów walki z pandemią i mogą się przyczynić do zniesienia obostrzeń
wprowadzonych przez Rząd RP. Ze szczepień ochronnych skorzystać mogą osoby, które zgłoszą
swoją chęć poprzez rejestrację i przejdą badanie kwalifikacyjne. Osoby, które są zaniepokojone
lub, z jakiegoś powodu, nie chcą poddać się szczepieniu, mają prawo z niego nie skorzystać.
W ocenie komisji, autorzy petycji nie udowodnili zawartych w treści petycji tez, nie wykazali
interesu publicznego, nie uzasadnili również konieczności podjęcia przez Radę Miejską Mikołowa
uchwały, wobec czego, komisja po zapoznaniu się ze sprawą wydała opinię negatywną i uznała
petycję za bezzasadną. Opinia w tej sprawie, zgodnie z właściwością, została przekazana Radzie
Miejskiej Mikołowa.
Mając na względzie przytoczone argumenty oraz opinię Komisji RM Nr 9 Skarg, Wniosków
i Petycji, przyjąć należy jak w sentencji uchwały.
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