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Kobior, 17.09,2021,

PETYGJA
J8,

działając zgodnie z
artykułem 63 Konstytucji Rp, na podstawle anyKuru ltsb Ustawy z dnia 8 marca'1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U, 2O2a poz.7'|3) oraz Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r (Dz.U
2018 poz. 87Ó;, ninieiszvm składam_do Państwa Radv petvcie w interesie publicznvm.

Mając na względ zie przykłady, ze w naszym kraju są władze samOrządowe, ktÓre, w

stosunku do osob sobie podtegłym:
- nie respektują prawa wolnego wyboru,

- z zabiegu medycznego ogłaszanego medialnie dobrowolnym czynią go

,,ProPozYc)ą nie do

odrzucenia"

oraz
przywołując
ań 32 KonsĘtucji RP, który mowi, że: ,,wszyscy mają prawo do rownego traktowania
'przóz
władŻe publiczne, Nixt nie może być ayskryminowany w życiu politycznYm, sPołecznYm lub
gospodarczym z jakiejkolwieR pzyczyny"
oraz

przywołując rezolucję Rady Europy: Rezolucja 2361 (2021) z dnia 27 01.2021 roku (Dok- 15212,
lprówozoinie xomlsli'sprań Społecznych, Zdrowia i Zrownoważonąo Rozwoju, sPrawozdawca:
Jennifer De Temmerman), w treściktórej Komisja przyjęła, że należy,.
'7,3.1 dopitnowac, aby oblywatele zostań poinformowani, że szczepienie NlE jeSt obowiązkowe i
że nikt nie jest politycznie, społecznieiub w inny sposob naciskany, abY się zaszczePiĆ, jeŚlt
sami nie chcą tego zrobić;
A,tclznlmin^|^,Ąrr\! z powodu
nnutł-ldlt braku
hraktt _§
szczeprcna, z pow,odl)
7.3.2 zadbac o to, aby nikt nie był dyskryminowany
możliwego zagrożenia dla zdrowia lub braku chęci szczepienia;"
oraz

pnywołując ań.2. UsŁ 3 Ustawy o petycjach, iź:
żpieamiótim petycji może byc żą-danie (..,) podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sPrawie
dotyczącej póańiótu wnośzącegopetycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających

szczególnej ochrony w imię dobra wspolnego"
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ań. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- aft. 227 ar1.229 pkt 1 Ustawy z dnia 14 gze,rwca 1960 roku Kodeksu postępowania
administracyjnego, a na podstawie ań. 223 § 2 k,p.a.
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pRAcowNlK oRGANU pAŃsTWoWEGo, pRAcoWNlK sAMoRzĄDOWY ORAZ ORGANU

oRGANlzAcJl spoŁEczNEJ, WlNNy NlEWŁAŚclwEGO l NlETERM|NoWEGo
zAŁATWtANlA SKARG, WNlosKóW l PETYCJI PoDLEGA oDPoWEDztALNoŚc!
poRzĄDKoWEJ LUB DyscypLlNARNEJ LuB INNEJ oDpoWlEDzlALNoŚcl
(PRZEWIDZIANEJ W PRzEPl§AcH PRAWA).

Z_p_oważaniem:

