
Oświadczenie  

Rady Gminy Rossosz 

z dnia 9 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji  

Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego w sprawie apelu do gminy by w trybie pilnym poprzeć warunkowo 

Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny  

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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) oraz § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy 

Rossosz z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 410) Rada 

Gminy Rossosz oświadcza, że: 

 

 W dniu 9 marca 2021 r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Rossosz, na której 

została przedstawiona petycja Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie apelu do gminy by w trybie pilnym 

poprzeć warunkowo Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet 

Konstytucyjny jako organ czuwający nad Polską Racja Stanu i reprezentujący 

SUWERENA = Naród Polski - tak wewnątrz jak i na zewnątrz w kontaktach 

zagranicznych, do momentu demokratycznego przegłosowania przez Suwerenów 

nowego Kodeksu Wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia 

nowego rządu z Prezydentem na czele. 

 

Po wysłuchaniu petycji, Rada Gminy w Rossoszu w głosowaniu jawnym 

odmówiła poparcia złożonej petycji. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

      (-) Jan Marcinkiewicz 

 



 

 

 

 

 

 

Stanowisko z dnia 2 marca 2021 r. 

Komisji skarg, wniosków i petycji  

Rady Gminy w Rossoszu 

w sprawie petycji Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi  

 

Dnia 5 stycznia 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej Między-

narodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi przekazała petycję, list otwarty – Alarm! 

STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej szczepionce, w którym podmiot 

wnoszący tj. Stowarzyszenie Polska wolna od GMO postawił następujące żądania: 

• natychmiastowego zaprzestania eksperymentu, tj. zakazu użycia szczepionki 

otrzymanej metodą manipulacji genetycznej  

• 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. 

• deklaracji osobistego poniesienia wszystkich konsekwencji prawnych  

i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami ich fatalnych decyzji 

dotyczących masowych. 

Dnia 18 stycznia 2021r za pośrednictwem poczty elektronicznej  wpłynęło do Urzędu 

Gminy Rossoszu uzupełnienie do petycji – listu otwartego skierowane przez Między-

narodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi, w której podmiot wnoszący apelował  

o podjęcie przez Radę Gminy w Rossoszu uchwały 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!  

Podmiot wnoszący apelował, aby władze gminy podjęły szerokie działania  

edukacyjne, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, 

nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby oraz obrony przed 

zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu i natychmiastowe 

zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność. 

             Petycja została przekazana do Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy  

w Rossoszu celem jej rozpatrzenia. 

             Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji  po zapoznaniu się z treścią 

petycji postulują  negatywnie odnieść się do złożonej petycji. 

 

Uzasadnienie 

 

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Rossoszu stwierdza, że 

1. Organy gminy nie są organizatorem akcji szczepienia mieszkańców. 

2. Organy gminy jedynie współpracują z podmiotami organizującymi szczepienia 

w zakresie dotyczącym udzielania pomocy mieszkańcom gminy w dotarciu do 

punktu szczepień, wykonujące te czynności w ramach zadań zleconych przez 

Wojewodę Lubelskiego 

3. Rada Gminy nie jest właściwym organem w sprawach dotyczących zasad 

zaszczepienie się szczepionką przeciw COVID -19 a także ewentualnymi 

negatywnymi konsekwencjami tych szczepień, ponieważ ww. sprawy mają 

charakter ogólnopaństwowy i należą do właściwości Rządu i Parlamentu 

4. Organy Gminy nie odpowiadają za ewentualne negatywne skutki szczepień 

albowiem nie są ich organizatorami. 

5. Organy Gminy nie będą podejmować szerokich działań edukacyjnych 

dotyczących skutków szczepienia z uwagi na fakt, że nie są organizatorami  

tych szczepień. 

Wobec powyższego Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Rossoszu 

postuluje negatywnie odnieść   się do złożonej petycji. 

 Komisja skarg, wniosków i petycji 



1. Iwona Zan – przewodnicząca komisji         

2. Tomasz Zadziorski – członek komisji          

3. Marek Żuk – członek komisji.      
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