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RF.0012.4.1.2021.KSWIP

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 3 lutego 2021 roku
w godz. 15.00-16.00 w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

Komisja w składzie:
1. Jańczak Elżbieta,
2. Podpołucha Aneta,
3. Rzepczyński Jan.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Wobec nieobecności Przewodniczącej Komisji A. Podpołuchy prowadzącym
posiedzenie został wybrany radny J. Rzepczyński. Poinformował on, że posiedzenie dotyczyć
będzie rozpatrzenia petycji w następujących sprawach:

1. Petycja nr 1 z dnia 15 grudnia 2020 r złożonej przez [...] dotyczącej podjęcia uchwały
w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

2. Petycja nr 2 z dnia 15 grudnia 2020 r. złożonej przez [...] dotyczącej podjęcia uchwały
w sprawie szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2,

3. Petycji nr 3 z dnia 5 stycznia 2021 r. złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna
od GMO, dotyczącą „Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!.”

4. Opracowanie sprawozdania z prac komisji w 2020 roku.

 Ad.1 Petycja nr 1 z dnia 15 grudnia 2020 r złożonej przez [...] dotyczącej podjęcia
uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
Po zapoznaniu się z treścią petycji zostało opracowane następujące stanowisko członków
komisji.
Uzasadnienie:
Z dniem 27 grudnia 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wdrożony został Narodowy
Program Szczepień – planowane działania, które mają zagwarantować przeprowadzenie
bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje on nie tylko zakup
odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebieg
i efektywność szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków. Narodowy Program Szczepień
obejmuje wszystkich obywateli RP powyżej 18 roku życia ( lub pow.16 roku życia – w
zależności od dostawcy szczepionek). Ustalony harmonogram szczepień odnosi się zarówno
do poszczególnych grup zawodowych jak i ustala potencjalne terminy dla poszczególnych
grup wiekowych.
Niezasadne jest zatem twierdzenie, że mieszkańcy Gminy Dolsk są w tej materii
dyskryminowani (wykluczani). Brak jest podstawy prawnej do podjęcia uchwały w takiej
treści,  której  organ  stanowiący  gminy wystąpić miałby do  Rady Ministrów („Rządu RP”)  o
uzyskanie pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, „..że w przypadku
jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.” Jeżeli podmiot wnoszący petycję
wyraża przekonanie, że tego typu czynność powinna zostać dokonana przez Radę Ministrów
(„Rząd RP”), powinien zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do tego centralnego organu
władzy publicznej.
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Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęli uchwałę nr
1/KSWIP/2021  o następującej treści:
Na podstawie § 97 Uchwały nr XLVIII/306/18 z dn. 19 września 2018 roku z póź. zm. – Statut Gminy
Dolsk Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:
§ 1. Wniesioną w dniu 15 grudnia  2020 r. Petycję przez Pana [...], dotyczącą podjęcia uchwały w
sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, uznaje się za niezasadną z powodów
wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania za przyjęciem uchwały nr 1/KSWIP/2021
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

· Podpołucha Aneta – nieobecna,
· Jańczak Elżbieta – za,
· Rzepczyński Jan – za,

Ad.2. Petycja nr 2 z dnia 15 grudnia 2020 r. złożonej przez [...] dotyczącą podjęcia
uchwały w sprawie szczepień przeciw COVID 19,

Uzasadnienie:
Z dniem 27 grudnia 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wdrożony został Narodowy
Program Szczepień – planowane działania, które mają zagwarantować przeprowadzenie
bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje on nie tylko zakup
odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebieg i
efektywność szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków. Narodowy Program Szczepień
obejmuje wszystkich obywateli RP powyżej 18 roku życia ( lub pow.16 roku życia – w
zależności od dostawcy szczepionek). Ustalony harmonogram szczepień odnosi się zarówno
do poszczególnych grup zawodowych jak i ustala potencjalne terminy dla poszczególnych
grup wiekowych.
Niezasadne jest zatem twierdzenie, że mieszkańcy Gminy Dolsk są w tej materii
dyskryminowani (wykluczani). Brak jest podstawy prawnej do podjęcia uchwały w takiej
treści,  której  organ  stanowiący  gminy wystąpić miałby do  Rady Ministrów („Rządu RP”)  o
uzyskanie pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, „..że w przypadku
jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.” Jeżeli podmiot wnoszący petycję
wyraża przekonanie, że tego typu czynność powinna zostać dokonana przez Radę Ministrów
(„Rząd RP”), powinien zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do tego centralnego organu
władzy publicznej.

Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęli uchwał nr
2/KSWIP/2021  o następującej treści:
Na podstawie § 97 Uchwały nr XLVIII/306/18 z dn. 19 września 2018 roku z póź. zm. – Statut Gminy
Dolsk Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:
§ 1. Wniesioną w dniu 15 grudnia  2020 r. Petycję przez Pana [...], dotyczącą podjęcia uchwały w
sprawie szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, uznaje się za
niezasadną z powodów wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania za przyjęciem uchwały nr 2/KSWIP/2021
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

· Podpołucha Aneta – nieobecna,
· Jańczak Elżbieta –  za,
· Rzepczyński Jan – za,
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Ad.3 Petycji nr 3 z dnia 5 stycznia 2021 r. złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna
od GMO, dotyczącą „Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!.”

Uzasadnienie:
Dnia 18 stycznia 2021 r na adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk
wpłynęła petycja, która w swej treści nawiązuje do listu otwartego z dnia 5 stycznia b.r.
W treści petycji i listu otwartego wyrażone jest negatywne stanowisko wobec Narodowego
Programu Szczepień przeciw COVID -19 oraz działań podejmowanych w tej materii przez
władze centralne Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisję Europejską. Podmiot wnoszący
petycję domaga się od władz gminy aby:

1) Podjęte zostały uchwały:

a) popierające: petycję - List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP,
Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP
zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

b) domagające się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania
tego eksperymentu na mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa
w petycji)!

c) domagające się od Rządu RP, Posłów i 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!

d) domagające się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych,
które zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021!

2 ) Podjęte zostały szerokie działania edukacyjne których celem będzie zwrócenie uwagi
obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby:

a) obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu
i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność oraz

b) leczenia ogólnie dostępnymi środkami.

Rada Miasta i Gminy Dolsk stoi na stanowisku, że rozpatrzenie petycji w części obejmującej
podjęcie w/w działań edukacyjnych leży w kompetencji organu wykonawczego, wobec czego
w tej części petycja zostaje przekazana do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk
w części obejmującej podjęcie uchwał petycja uznaje się za niezasadne, bowiem brak jest
podstawy prawnej w oparciu o którą w/w uchwały mogłyby zostać podjęte.

Zgodnie z definicją legalną przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany
przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata
petycji. A zatem w świetle artykułu 2 ustęp 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz. U. z 2018
r. poz. 870)  o petycjach można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera
żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej
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żądania mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata. Zgłoszone w petycji
z dnia 5 stycznia 2021 roku żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Dolsk
uchwały domagającej się poparcia listu otwartego z dnia 5 stycznia b.r. zaprzestanie
szczepień, 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 wszelkich ograniczeń
wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku
2021 . Pomimo, że do zadań własnych gminy określonych w artykule 18 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) należy ochrona
zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak w/w kwestie nie mieszczą się w zakresie
kompetencji rad gminy. W odniesieniu do petycji tak jak w przypadku innych podań – organy
muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje
w zakresie spraw będących w ich kompetencji. Dlatego skoro żądanie zawarte w petycji
nie leży w zakresie kompetencji Rady Miasta i Gminy Dolsk, to nie może też być
przedmiotem jej działania, w tym również podejmowanych na podstawie §22 ust.2 pkt.4
uchwały w sprawie Statutu Gminy Dolsk.

Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęli uchwał
nr 3/KSWIP/2021  o następującej treści:
Na podstawie § 97 Uchwały nr XLVIII/306/18 z dn. 19 września 2018 roku z póź. zm. –
Statut Gminy Dolsk Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uznaje się za niezasadną Petycję pt. „Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP
niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” w części obejmującej podjęcie uchwały:

1)  popierającej: petycję - List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów,
Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO -
STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

2) domagającej się natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na mieszkańcach
Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji)!

3) domagającej się 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!

4) domagającej się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych,
które zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021

2. W pozostałej części petycję przekazuję się do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Dolsk.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania za przyjęciem uchwały nr 3/KSWIP/2021
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

· Podpołucha Aneta – nieobecna
· Jańczak Elżbieta –  za,
· Rzepczyński Jan –  za.

Ad. 3. Opracowanie sprawozdania komisji za działalności w roku 2020.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Wobec braku dalszych zapytań, prowadzący posiedzenie J. Rzepczyński o godz. 16.00
zakończył posiedzenie komisji.

Protokolant Prowadzący posiedzenie
Agnieszka Bąk Rzepczyński Jan
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Załącznik nr 2
do protokołu RF.0012.4.1.2021.KSWIP

Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
· Podpołucha Aneta – przewodniczący,
· Jańczak Elżbieta – członek,
· Rzepczyński Jan - członek,

została powołana Uchwałą nr II/4/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 3 grudnia 2018r.
W dniu 13 stycznia 2020 roku członek komisji,  radny J. Woroch złożył na ręce
Przewodniczącego Rady R. Nawrota rezygnację z członkostwa w komisji. W dniu 22 stycznia
2020 roku Uchwałą nr XVII/118/20 Rada Miasta i Gminy Dolsk odwołała członka Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji J. Worocha.
Zgodnie ze Statutem Gminy Dolsk § 97 komisja rozpatruje wstępnie przekazane jej przez
Przewodniczącego Rady skargi, wnioski i petycje wpływające od mieszkańców Gminy
i innych podmiotów działających na terenie gminy.

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku komisja odbyła cztery posiedzenia.
Przedmiotem obrad komisji w dniu 3 czerwca 2020 roku było rozpatrzenie petycji STOP
Zagrożeniu zdrowia i życia,  wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. Po dokonaniu
analizy formy petycji, radni ustalili, że petycja nie spełnia wszystkich wymogów formalnych
wskazanych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Wobec powyższego radni podjęli
uchwałę nr 1/KSWIP/2020 o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia. Członkowie komisji
podczas tego samego spotkania zapoznali się z wnioskiem mieszkańca w sprawie
doświetlenia ulicy Śremskie Przedmieście. Po analizie  wszystkich do tej pory wpływających
wniosków członkowie komisji stanęli na stanowisku, że zgodnie z przyjętą praktyką do czasu
spłaty zobowiązania do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z tytułu modernizacji oświetlenia
ulicznego nie będą rozpoczynane kolejne inwestycje oświetleniowe.
Kolejne posiedzenie Komisji obyło się wspólnie z pozostałymi komisjami rady, a spotkanie
dotyczyło wypracowania wspólnego przez wszystkich radnych stanowiska odnośnie
zaproponowanych przez Starostę Poznańskiego organizacji linii autobusowych o zasięgu
powiatowym i międzypowiatowym.
Posiedzenie komisji w dniu 21 września 2020 roku również było posiedzeniem wspólnym
wszystkich komisji rady. Został radnym omówiony temat dotyczący statutów sołectw,
przedstawione zostały wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie skargi
wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Śremie, został przedstawiony nowy projekt
statutu.
W grudniu wpłynęły 2 petycje  złożone przez [...] w temacie podjęcia uchwały w sprawie
szczepień przeciw wirusowi SARS-Co V -2, oraz [...] w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-Co V-2. Petycje będą
rozpatrzone w styczniu 2021 r.


