
(

4-_-j j 15
/cX..At !

_ i__ dl ,i
Rzesz6d 29.10.2021.

Stowa rzy sze n ie I n icj atywa Wo I n oSC
ul. Grodzisko 1al4
35-060 Rzesz6w

PETYCJA

Ja, Joanna Suska. reprezentujqca Stowarzyszenie lnicjatywa Wolno66
dzialajqc zgodnie z artykulem 63 Konstytucji RP, na podstawie artykulu 18b Ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorzEdzie gminnym (Dz.U. 2020 poz.713) oraz Ustawy
o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r (Dz.U. 2018 poz.870), ninieiszvm skladam do
Panstwa Radv petvcie w interesie publicznvm.

Majqc na wzglqdzie przyklady, 2e w naszym kraju sq wtadze samorzqdowe,
kt6re, w stosunku do os6b sobie podleglym:
- nie respektujq prawa wolnego wyboru,
- z zabiegu medycznego oglaszanego medialnie dobrowolnym czyniq go ,,propozycjq
nie do odrzucenia"

oraz
przywolujqc art. 32 Konstytucji RP, ktory m6wi, 2e: ,,wszyscy majq prawo do
r6wnego traktowania przez wladze publiczne. Nikt nie mo2e by1 dyskryminowany w
2yciu politycznym, spolecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny"

oraz
przywolujqc rezolucjg Rady Europy: Rezolucja 2361 (2021) z dnia 27.01.2021 roku
(Dok. 15212, sprawozdanie Komisji Spraw Spolecznych, Zdrowia i Zr6wnowa2onego
Rozwoju, sprawozdawca: Jennifer De Temmerman), w treSci kt6rej Komisja przyjqla,
2e nale|y:
"7.3.1 dopilnowac, aby obywatele zostali poinformowani, 2e szczepienie NIE
iest obowiqzkowe i 2e nikt nie jest politycznie, spolecznie lub w inny spos6b
naciskany, aby sig zaszczepie , jeSli sami nie chcq tego zrobic;
7.3.2 zadba1 o to, aby nikt nie byl dyskryminowany z powodu braku szczepienia, z
powodu moZliwego zagroZenia dla zdrowia lub braku chqciszczepienia;"

oraz
przywolujqc art.2. Ust. 3 Ustawy o petycjach, i2:
"przedmiotem petycji mo2e byC Zqdanie (...) podjqcia rozstrzygniqcia lub innego
dzialania w sprawie dotyczqcej podmiotu wnoszqcego petycjq, Zycia zbiorowego lub
wartoSci wymagajqcych szczegolnej ochrony w imiq dobra wsp6lnego"

oraz
majqc na wzglgdzie,i2 w calym 2021 roku, zgodnie zBazq Analiz Systemowych i

Wdro2eniovvych, wylqcznie na Covid-19 zmarly 2 osoby w wieku 1-17 lal,
oraz
majqc SwiadomoSc, 2e dzialania obywateli mogq polegac na zmianach przepisow
prawa w zakresie zadafi i kompetencji adresata petycji zgodnie z afi.40. Ustawy o
samorzqdzie gminnym,
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Ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym oruz art. 63 Konstytucji RP,
wiqc stanowi podstawq do zlo2enia skargi do Woiewody na mocy:

- art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym,
- art. 227 i arl.229 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu

postqpowania administracyjnego, a na podstawie afi.223 $ 2 k.p.a.

PRACOWNTK ORGANU PANSTWOWEGO, PRACOWNIK SAMORZ4DOWY ORAZ
ORGANU ORGANIZACJI SPOI.ECZNEJ, WINNY NIEWT.ASCIWEGO I

NIETERMINOWEGO ZAT.ATWIANIA SKARG, WNTOSKOW I PETYCJI PODLEGA
oDPOWTEDZTALNOSCT PORZADKOWEJ LUB DYSCYPLTNARNEJ LUB rNNEJ
oDPOWT EDZTALNOSCT (pRZEWt DZTAN EJ W pRZEptSACH PRAWA).

Z powaZaniem:
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1) oferuie Radzie wsparcie w kwestii edukacii na temat stanu faktvczneqo dot.
Covid-19 w Polsce.

2) zwracam sie z pro5ba o publiczne przeczvtanie ninieiszei petvcii na
naibli2szei Radzie oraz o przviecie poniiszei uchwalv:

UCHWAt.A

1. Rada Miejska w Kolbuszowej zobowiqzuje siq stac na stra2y prawa i

dochowa wszelkich staran, by stosownie do arl.32 Konstytucji RP mieszkaficy
(zwlaszcza w wieku szkolnym) nie byli poddawani 2adnym dzialaniom
dyskryminacyjnym ze wzglgdu na presjg medialnq, politycznq i spolecznq
w kontek6cie tzw. Narodowego Programu Szczepief,

2. Rada Miejska w Kolbuszowej przeciwstawia siq jakimkolwiek pr6bom
podzialu jej mieszkafic6w na kategorig lepszq (zaszczepionych) i gorszq
(niezaszczepionych) stosownie do art. 39 Konstytucji RP.

3. Zabrania sie podleglym jednostkom pomocniczym, sp6lkom,
organizacjom, stowarzyszeniom i wszelkim innym podmiotom podleglym,
by jako pracodawcy czy te2 zleceniodawcy, ograniczali jakiekolwiek
prawa, mo2liwo5ci awansu lub rozwoju zawodowego swoim
pracownikom, wolontariuszom i innym osobom sobie podleglym z
powodu korzystania z przyslugujqcych im z arl.32 i39 Konstytucji-praw.

4. Decyzja o nie przyjmowaniu dobrowolnych szczepieri lub innych
dobrowolnych procedur (czy zabieg6w medycznych) nie bedzie stanowita
przeszkody do zawarcia (lub tez przedluZania) z podleglymi podmiotami
jakiejkolwiek umowy - zwlaszcza dot. stosunku pracy.

5. Gmina/Miasto/Powiat otaz Zadne podlegte podmioty nie bedq
wprowadza6 zasad lub trybow korzystania z gminnych/miejskich/powiatowych
obiektow lub urzqdzefl u2ytecznoSci publicznej uniemoZliwiajqcych korzystanie
z obiektow lub urzqdzei uzytecznoSci publicznej mieszkancom lub osobom
przebywajEcym na terytorium gminy/miasta/powiatu, ze wzglgdu na niepodanie
siq jakiemukolwiek dobrowolnemu zabiegowi czy procedurze medycznej.

W ten spos6b Rada daje dow6d, 2e we wla6ciwy spos6b rozumie art. 16 Ust.
1 i2 Konstytucji RP oraz art. 1 i6 Ustawy o samorzqdzie gminnym istanowi
element demokratycznego pafstwa prawnego, urzeczpistniajqcego zasady
zawarte w Konstytucji RP.

Jednocze5nie zwracam uwagg, 2e brak rozpatrzenia petycji stanowi uchybienie
obowiqzkom wynikajqcym z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, art. 18b


