UCHWAŁA NR XLIII/289/2021
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 9 ust. 2 i art.13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 870) oraz art.18b ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713 i 1387)
uchwala się co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!", Rada
Miejska w Sieradzu uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sieradzu do przekazania podmiotowi wnoszącemu
petycję niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczeniu jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
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Uzasadnienie
W dniu 19 stycznia 2021 r. uzupełnienie do 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!"

oraz 21 stycznia 2021r. "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP

niebezpiecznej SZCZEPIONCE!" drogą elektroniczną do Urzędu Miasta w Sieradzu wpłynęły petycje dotyczące
poparcia założeń w nich zawartych oraz wyegzekwowania od Rządu RP działań w związku ze szczepieniami na
COVID - 19.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w dniu 20 stycznia 2021 r. pismo zostało
przekazane według właściwości do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Sieradzu.
Niniejsza petycja w dniu 16 kwietnia 2021 r. stała się przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Sieradzu. Po wnikliwej analizie Komisja uznała, iż podjęcie uchwały popierającej petycję
„Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” jest sprzeczne z interesem
mieszkańców Miasta Sieradza i nie należy podejmować jakichkolwiek działań, które ograniczyłyby przysługujące
im prawo do szczepień. Szczepionka przeciwko COVID-19 to bardzo ważny element walki z koronawirusem
i obecnie jedyna uznana metoda na zatrzymanie pandemii. Ponadto szczepienia na COVID - 19 mają charter
dobrowolny i zostaną podane jedynie osobom, które świadomie wyrażą na to zgodę.
Komisja odnosząc się do pozostałych żądań zawartych w przedmiotowej petycji m. in.
- natychmiastowego zaprzestania eksperymentu stosowania szczepionki,
- 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,
- odwołania wszystkich ograniczeń wolności w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone w czasie roku
2020 oraz 2021;
stwierdziła, że postulaty nie mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji Rady Miejskiej w Sieradzu.
Rada Miejska w Sieradzu po zapoznaniu się z:
- treścią petycji,
- stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podjętym na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2021 r.
pozostanowiła uznać petycję za bezzasadną wobec niepodzielenia argumentów i stanowiska wnioskodawcy.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu
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