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Uzasadnienie
Petycja z dnia 14 grudnia 2020r. wptyngla drogq elektroniczn4 do Urzqdu Gminy Blizyn

w dniu 15 gnrdnia 2020r.
Skladaj4cy petycjg wezwal Radg Gminy Blizyn do pilnego przyjgcia uchwaty w sprawie
uznuia za niedopuszczalne jakiekolwiek dzialania wladz migdzynarodowych, krajowych czy
lokalnych wykluczajqcych spolecznie mieszka6c6w gminy Blizyn z powod6w rasowych,
religijnych, medycmych czy sanitamych oraz uznania za zasadne i nieodzowne uzyskanie
przezRz4dRP pisemnych gwarancji ze strony producent6w szczepionek przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 zapewniaj4cych poniesienie przez nich wszelkich koszt6w prawnych

i finansowych wystqpienia jakichkolwiek niepo24danych odczyn6w poszczepiennych'
Komisja Skarg, wniosk6w i Petycji na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020r. wystqpila
o opinig prawn4 odnoSnie zlo2onej petycji. Z przedlo2onej opinii prawnej wynik4 2e Rada
Gminy jest organem wlasciwym do rozpatrzenia wniesionej petycji, kt6ra spelnia wymogi
ustawowe okeslone w Konstynrcji RP oraz w ustawie o petycjach.
Komisja Skarg, wniosk6w i Perycji na posiedzeniu w dniu 16lutego 2021r. rozpatrzyla
petycjg przygotowala projekt uchwaly w tej sprawie. Po dokonanej analizie Komisja
stwierdzila 2e nie ma potrzeby podejmowania uchwaty odnoinie:

i

1) uznania za niedopuszczalne jakiekolwiek dzialania wladz migdzynarodowych,
kajowych czy lokalnych wykluczajqcych spolecznie mieszkaric6w gminy Blizyn z powod6w
rasowych, religijnych, medycznych czy sanitamych albowiem unormowania zawaie w arl.32
Konstl.tucji RP zapewniaj4 wszystkim prawo do r6wnego traktowaria przez wladze publiczne
i nikt nie moZe by6 dyskryminowany w 2yciu politycznym, spolecmym lub gospodarczym
Blizl'n
z jakiejkolwiek p rzyczyny. Rada Gminy Bli2yn nie ma wiedzy, aby mieszkaricy Gminy
z jakichkolwiek powod6w byli wykluczani.
2) uzyskania prz ez Rz4d RP pisemnych gwarancji ze strony producent6w szczepionek
przeciwko wirusowi sARS-cov-2, poniesienia wszelkich kosa6w prawnych i finansowych
wyst4pienia niepo24danych odczyn6w poszczepiennych poniewaz szczepienia s4 dobrowolne
i na otecnq chwilg nie ma aktu prawnego nakazuj4cego przymusowe szczepienia wszystkich
obl,wateli RP. Talc2e w tym zakresie prawa obl"wateli RP sq w spos6b '*rystarczaj4cy chronione
w art.39 Konsqtucji RP, kt6ry m6wi Ze nikt nie mo2e by6 poddany eksperymentom naukowym,
w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrazonej zgody. Jednoczesnie nale2y podkeslii. ze
trwajq prace nad projektem ustawy powolujqcej Fundusz Kompensacyjny Szczepien
ochronnych, kt6rego zadaniem bgdzie umozliwienie pacjentom szybkiego uzyskania
Swiadczenia pienig2nego w zwi4zku z wysqpieniem dzialan niepo24danych na skutek przyjqcia
szczepionki przeciwko COVID- 1 9.

W zwiQzku z powyzszym petycja nie zostaje uwzglgdniona.
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