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Informujg, 2e na sesji w dniu 25 lutego 2021 roku Rada Mieiska w Kolbuszowej

rozpatrzyla skierowan4 przez Pana petycjg z dnia 9 grudnia 2020 roku (data wplywu
16 grudnia 2020 roku). uz.najqc .iq za niezaslugujEcq na uwzglgdnienie. W zalqczeniu

przc'sylam tJchwalE Nr XXX/352121 w przedmiotowe.j sprawie.
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RADA MTEJSKA

Uchwala Nr XXX/352121

Itadl Miejskiej w Kolbuszowe.j

z dnia 25 lutego 2021 roku

n sprawie uznania petycji wniesionej przez F'undacjg'Iradycy'jne Podkarpacie

za niezaslugujAc4 na uwzglgdnienie

Na podstauic ar1. ltib Lrst. I ustau'\'z dnia 8 marca 1990 roku o sanrorz4dzie grninnl'rn
(t..i. Dt.LI z 2010 r. poz. 713 t. p(tir-r. tnt.) t'trtlt. ar1. 9 ust. 2 ustawl'z ll lipca 2014 rokLr

ir pctvc.jach (t.i. I)z.LJ. t.2011r. poz. U70). Rada Mie'jska w Kolbuszorvc-i uchwala. co nastqpLric:

\ I . l. IJznarjc siq za niezash-rgLrjqci] na Lrwzglqclnienie pc11'c.jg ri'nicsiorrq w dniu 16 grudnia 202C)

roku przez Irundac.iq'l-radvcl,inc [)odkarpacic.
2. Uzasadnicnic rozpatr:zenia petlc.jistanowizalqcznik nr I clo ninic'jsze'i urchwaly.

r\1. O sposobic r'o,/prtlzcnil pctl'c.ii I)rzcrvoc'lnicz4ct [{acly Mic'iskie'i w Kolbuszorve'f
zail'iaclonr i \\'nosz4cego.

r\3. []chw,ala w'choclzi w z1'cie z clnicnr pod.igcia.

ty;rffir:;ww
lKrzysztof Wfijctcki



Zalqcznik Nr 1 do lJchwaiy Nr XXX/352/21

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

zdnia 25 lutego 2021 roku

Uzasadnienie

W dniu l6 grudnia 2020 roku do Przewodnicz4ccgo Rady Miejskiej w Kolbuszowej

wplyngla petycja Fundacji Tradycyjne Podkarpacie reprezentowanej przez Pana Jacka Cwigka.

Przedmiotem petycjijest podjgcie uchwaiy przez Radg Miejska w Kolbuszowej o uznaniuza
niedopuszczalne jakichkolwiek dzialah wladz migdzynarodowych, krajowych czy lokalnych
wykluczajqcych spolecznie mieszkaricow Miasta i Gminy Kolbuszowa z powod6w rasowych"

religijnych. medycznych czy sanitarnych orazuznaniu zazasadnc i nieodzowne" by Rz4d RP

uzyskal pisemne gwarancje ze strony producent6w szczepionek przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2, 2e w przypadku jakichkolwiek powiklan gotowi s4 oni przyjqt i ponieSi wszelkie

koszty prawne i finansowe wyst4pienia niepozqdanych odczyn6w poszczepiennych.
Wniesiona przez Fundacjg Tradycyjne Podkarpacie petycja zostala rozpoznana przez

Komisjg Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady Miejskiej w Kolbuszowej na posiedzeniu w dniu
28 stycznia 2021 roku. ktora wyrazilanegatywne stanowisko, co do jej zasadnoSci. Komisja
uznala,2e:

1) procedura powstawania szczcpionek i innych lekow. dopuszczanie ich do ulycia oraz.

caloksztalt spraw z. tym zwiqzanych nie zna.idujE siE w katalogu zadah gminy.

wynikaj4cymzart. T ustawy zdnia 8 marca 1990 r, o samorz4dzie gminnym;
2) problematyka szczepieri podlega szerokiej dyskusji w przeslrzeni publiczne.i, ka2dy

zainteresowany tematem ma mozliwoSi zapoznania sig z argumentami ,,2a" i,,przeciw"
i podjgcia decyzji w tej sprawie;

3) radni Rady Miejskiej w Kolbuszowej s4 zatyrn, aby szczepionka bylaiak najbardziej
bezpieczna, lec'z na bazie danych dotycz4cych iloSci zakaleh, uzasadnione .iest
stwierdzenie,2e szczepienie zostalo wprowadzone nie tylko w interesie jednostkowym.

ale rownie2 w interesie o96lnospolecznym;
4) nie dostrzega sig zagroheniaprawa do r6wnego traktowania przezwladze publiczne czy

dyskryminowania kogokolwiek w zyciu publicznym, spolecznym lub gospodarczym
z jakichkolwiek przyczyn.

Wobec powy2szego Rada Miejska w Kolbuszowej. posilkuj4c sig opiniE Komisii Skarg.

Wniosk6w iPetycji uznaje petycjq Fundac.ii Tradycyjne Podkarpaciezabezzasadnq.
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