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Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

a)

b)
c)

d)

Odpowiadajqc
na petycjt; z dnia 5 stycznia 2021 r, uzupelniol1q
pismem z dnia
16 stycznia 2021 r, w ktorej wnOSZqCY petycjt; apeluje do wladz Gminy, by ta podjt;la uchwalt;:
popieraj~c~: petycjt; - List otwarty do Prezydenta RP, Czlonkow Rzqdu RP, Poslow, Senatorow,
W6jtow i Radnych Gmin w Polsce "Alarm! STOP zabojczemu GMO - STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!
(list
ten
jest
np.
na
stronie:
www.icppc.pl/antygmo/wp
content/upioads/2021 /01/USTWYSLAN .doc )
domagajqcq sit; od Rzqdu RP, Poslow i Senatorow natychmiastowego zaprzestania tego
eksperymentu na mieszkancach Polski (eksperymentu, 0 ktorym mowa w petycji)!
domagajqcq sit; od Rzqdu RP, Poslow i Senatorow dopuszczenia do mediow publicznych polskich
i zagranicznych lekarzy i naukowcow, ktorzy alarmujq i wskazujq na mozliwe powiklania
poszczepienne oraz pokazujq ukrywal1q prawd y na temat tzw. pandemii!
domagajqcq sit; odwolania wszystkich ograniczen wolnosci , w tym gospodarczych, ktore zostaly l1am
narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021 !
Informujt;, ze Rada Gminy Mlynarze rozpatrzyta przedmiotowq petycjy w dniu 24 maja 2021
podejmujqc Uchwalt; Nr XIXIJ 39/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji .
Zgodnie z podjytq Uchwalq nie uwzglt;dnia si y petycji "Alarm! STOP zabojczemu GMO 
STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!" wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO .

W zalqczeniu:
- Uchwala Nr XIXIl39/2021 Rady Gminy Mlynarze z dnia 24 maja 2021
petycji.

1)
2)

3)

./)

5}

w sprawie rozpatrzenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogolnego Rozporzqdzenia 0 Ochronie Danych (RODO) informujel11Y, ze:
odl11inistratorel11 Pmhtwa danych osohowych jest W()jt Gl11iny Mlynarze, adres: ul. Ostro/~eka 7.
06-231 Mlynarze:
adl11inistraior wyznaczyl Inspektora Ochrony Danyeh, z ktorym l110gq si(J Pm1stwo kontaktowac
H' sprawach przetwarzania Panstwa danyeh osobowych za po:§rednietwel11 poezty elektronicznej:
ugmlynarze@post.pIL
administrator b(Jdzie przetwarzal Panstwa dane osohowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.
VI' celu wypelnienia ohowiqzku prawnego eiqzqeego na adl11inistratorze, co wynika z ustawy z dnia
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnyl11 oraz ustawy z dnia 1:f ezerwea 1960 r. Kodeks
post?po'wania administracyjnego:
dane osohowe mogq bye udost?pnione innym uprawnionym podmiolOm, na podstavtlie przepisow
prawa, a tahe na rzecz podmiotow, z ktorymi administrator zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych w zwiqzku z realizacjq uslug na rzeez administratora (np. kancelariq prawnq,
dostoweq oprogramowania, zewn?trznym audytorem, zlee~niobiorcq swiadczqc..ym us lug? z zakresu
oehrony danych osobowych);
administrator nie zamierza przekazywae Panstwa danych osobowyeh do panstwa trzeciego luh
organizacji mi?dzynarodowej:

I)

2)

3)

4)

nwjq Pansfv.)o prawo uzyskai: kopif swoich danych OSOhOl'Vych w siedzihie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 list. 2 RODO in(ormujemy, ze:
PW1stwa dane osobowe b~dq przechowywane przez okres wynikajqcy z przepis6w prawa, tj. z ustawy
z dnia 1.:1 lipca 1983 r. () narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporzqdzeniu
Ministra Kultury i Dziedzic/wa Narodowego z dnia 20 paidziernika 2015 r. w sprawie
kla.syfikowania i kwal(fikowania dokwnenta(.ji, przekazywania materialow arehiwalnych do
orchiwo11' PW1slwowyeh i brakol-11Qnia dokumentacji niearchiwalnej;
pc.vsluguje Pansfv.iu prawo dostrypu do tresci swoich danych, ieh sproslowania lub ograniczenia
przel1'l'arzania, a takte prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
w przypadku rea/izacji zadan ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostalych
przypadkach podanie danych osobowyeh ma charakter dobrowolny. Konsehvenejq niepodania
danych b(}dzie odmowa zalafv.'ienia sprawy przez administratora;
administrator nie podejmuje deeyzji w spos6b zautomatyzowany W opareiu 0 Panstwa dane
osobowe.

UCHWALA Nr XIXlI39 /2021
Rady Gminy Mlynarze
z dnia 24 maja 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorz<ldzie gminnym (Dz. U. z 2020 r
poz. 713 z pMn. zm .) oraz 9 ust. 2 ustawy z dnia II lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870
z pMn. zm .) uchwala si~ , co nast~puje:

§I
Nie u"vzgl~dnia si~ petycji "Alarm! STOP zab6jczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"
wniesionej przez Stowarzyszenie PoJska Wolna od GMO .

§2
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi za1<lcznik do Uchwaly.

§3
Przevmdnicz<lcy Rady Gminy Mlynarze powiadomi wnosz<lcego

petycj~ 0

sposobie rozpatrzenia petycji.

§4
Wykonanie uchwaly powierza

si~

W6jtowi Gminy Mlynarze.

§5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem

podj~cia.

NICZACY

Zalqcznik
do Uchwaly Nr XIX/139/2021
Rady Gminy Mlynarze
z dnia 24 maja 2021 r
UZASADNIEN IE
W dniu 5 stycznia 2021 r. na adres mailowy Urzydu Gminy Mlynarze wplynyla petycja - list
otwarty "Alarm!STOP zab6jczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!", wniesiona przez
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO uzupelniona pismem z dnia 16.01.2021 r (data wplywu
18.01.2021 r) . Z jej trdci wynikalo, ze wnOSZqcy petycjy apeluje do wladz Gminy, by ta podjy!a
uchwaly:
a) popieraj~q: petycjy - List otwarty do Prezydenta RP, Czlonk6w Rzqdu RP, Pos!6w, Senator6w.
W6jt6w i Radnych Gmin w Polsce "Alarm! STOP zab6jczemu GMO - STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!
(list
ten
jest
np.
na
stronie:
www.icppc.pl/antygmo/wp
contentiuploads/2021/01/LISTWYSLAN.doc)
b) domagajqcq siy od Rzqdu RP, Pos16w i Senator6w natychmiastowego zaprzestania tego
eksperymentu na mieszkancach Polski (eksperymentu, 0 kt6rym mowa w petycji)!
c) domagajqcq siy od Rzqdu RP, Pos16w i Senator6w dopuszczenia do medi6w publicznych polskich
i zagranicznych lekarzy i naukowc6w, kt6rzy alarmujq i wskazujq na mozliwe powiklania
poszczepienne oraz pokazujq ukrywanq prawd y na temat tzw. pandemii!
d) domagajqcq si y odwolania wszystkich ograniczell wolnosci, w tym gospodarczych, kt6re zostaly
narn narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021 !
Zgodnie z § 56 Statutu Grniny Mlynarze stanowiqcym zalqcznik do Uchwaly N r XXXI/I7712018 Rady
Gminy Mlynarze z dnia 26 wrzesnia 2018 r w sprawie uchwalenia Statutu Grniny Mlynarze (Dziennik
Urzydowy Wojew6dztwa Mazowieckiego z 2018 r, poz. 9203 z p6Zn. zm.) petycja zostala skierowana
do Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady Gminy Mlynarze, jako Komisji wlasciwej.
Komisja na posiedzeniu w dniu 22 marca 2021 r , po zapoznaniu siy z przedmiotowq petycjq uznala, iz
kwestie poruszane w petycji nie mieszczq siy w zakresie kompetencji Rady Gminy i jednoczdnie
'zaopiniowala petycjyjako nie zaslugujqcq na uwzglydnienie.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy 0 petycjach, przedmiotem petycji moze bye miydzy innymi np. zqdanie
zmiany przepis6w prawa czy podjycie jakiegos rozstrzygniycia .
.TednakZe ustawodawca wymaga, aby podejmowane dzialania bezwzglydnie midcily siy w zakresie zadan
i kompetencji adresata petycji.
Obowiqzujqce reguJacje prawne nie przewidujq dla rad gmin kompetencji pozwaJajqcych zar6wno na
wprowadzenie, jak i na zniesienie jakichkolwiek nonn ustanawianych przez organy szczebla centralnego.
Takie stanowisko Komisja przekazala Przewodniczqcemu Rady Gminy Mlynarze.
Rada Gminy Mlynarze w pelni podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji majqc takZe na
uwadze art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiqcy, iz "Organy wladzy publicznej dzialajq
na podstawie i w granicach prawa.".
NICZACY

