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Kolbuszowa, dnia 0 | .03.2022r.

Stowarzyszenie In icjatywa WolnoSd

ul. Grodzisko lal4

35-060 Rzesz6w

Informujg, ze na sesji w dniu 24 lutego 2022 roku Rada Miejska w Kolbuszowej
rozpatrzyla skierowanq przez Stowarzyszenie Inicjatywa WolnoSc petycj E, tznajqc jq za
niezasluguj4c4 na uwzglgdnienie. W zalqczeniu przesylam Uchwalg Nr XLI]|I:5O5]Z}
w przedmiotowej sprawie wrazz uzasadnieniem.

7-. powaZaniem

PRZEW
Rady Mie.

Otrzymujq:

l. adresat

2. ala



Uchwala Nr XLIII/50Sl2Z

Rady Miejskiej w, Kolbuszowej

z dnia 24lutego 2022 roku

w sprawie uznania za niezasruguiaca na uwzgrgdnienie pefycig
Stowarzys zenia I nicjatywa WolnoSd

Na podstawie ar1. 1 8b rrst. I r-rstawl' 't. dnia 8 marca 1 990 roku o samorzqdzie gmin,r,rn(tj' Dz'U' 22021 r. poz. 1372 z po2n. zm.) oraz art.9 ust. 2 ustawy z 11 lipca2Ol4 roku
o petycjach (t'f ' Dz'U. 22018 r. poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$l' 1'llznaje siq za niezaslugui4cE na uwzglgdnicnie petyc1g wniesionq w dniu 26 listopada2021 roku przez Stowarzvszenie Inic.jat1,,wa wolnosc z. sie'c)z.lbqw Rzcszowie.
2' Uzasadnienic rozpalrzcnia pctyc'iistanou,'i zalelcz.r-riknr I do ninie.jszc.j uchwaly.

$2. O sposobie rczpatrzenia petycji przewodnicz4cy
zawiadomi wnoszqcego.

$3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

PRZ€
CY

Rady olbuszowej

ngr 7-



i;., .',,., , zal4cznikNrldouchwatryNrXllll/505/22

RadY Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia24 lutego 2022 toku

Uzasadnienie

w dniu 26 listopad a2021roku do Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej wptryngta petycja

Stowarzyszenia Inicjatywa Woln ost z siedzib4 * R""o*ie' Przedmiotem petycji jest jej

publicznie oa"ryarrie-i poajE.i. u.rr*uiv ,oio*i4zuj4cej Radg Miejskq w Kolbuszowej do

nastQpujEcycluoffitxl;" 
2y prawa.i .dochowai 

wszelkich starafl, by stosownie do art. 32

Konstytucji RP mieszr.un.y ir*rut zcza w wieku szkolnym) nie byli poddawani

zadnymdziataniom dyskrymilia.;"* ze wzglgdu na presjq medialn4' polityczn4

i spoleczn4 w konteksc ie tzw._Nuioat*"go Programu szczepiefr,

2)przeciwstawiaisigjakimkolwiekpr6bompodzialuTi.',klT.".]nakategorig
lepszq (zaszczepionych) i-gorsz4^ (niezasiczepionych) stosownie do art' 39

KonstYtucji RP, , ---.* ^-AlL^m
3) ,uuroni.,iiu 

- -podlegtym 

.. 
jednostkom pomocniczym, sp6lkom, organlzacJom'

stowarzyszeniom i wszelkim inny, podmiotom podtegiym, by jako pracodawcy

czy tezzlecenioda*.y, og*r;uii ;ur.i"r.olwiek ptu*r, mo2liwosci awansu lub

rozwoju zawodowego ,*oim pracownikom, wolontariuszom i inny osobom sobie

podleglym z powodu f.orryri#u-, piryrluguj4cych im z art. 32 \ ,39 Konstl'tucji

4) 
pd:1h" 

o nieprzyjmowaniu dobrowoln ych szczepreir lub innych dobrowolnych

procedur(czyzabiego**.av.,,v.r,l,l"bq.d.,,'.stanowilaprzeszkodydozawarcia
(lub przedluzenia) , poaf .gfl*J pJlnlootni jakiejkolwiek umowy - zwlaszcza dot'

s) [H#:l#"tuon"podlegle podmioty nie bEd4 wprowadzac zasad lub trvb6w

korzystania z gminnych oUi.t tO* lub urzqdieh u2ltecznoSci 
' publicznej

uniemo2liwiajqcych korzystanie z obiekt6w lub irz4dzeh"tlTtecznoSci publicznej

mieszkafrcom lub osobom przebywaj4cym na terytorium gminy, ze wzglgdu na

niepoddanie siE lat iemut'ot*i.i iobrowolnemu zabiegowi czy procedurze

medYcznej'

Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji \1dy rvrlej$iej w Kolbuszowej na posiedzeniu

w dniu 27 stycznii 1OZZ roku, doko)^iu-'unutirv wniesionej petycji i oceny ltj '":11::':
Odnosz4c siQ do tresci peiycji fo*itlu uznala, 2e nie dostrzega sig zagroaenta

dyskryminacyjnego wobec mieszkafico w ze wzglgdu na presjg medialn4' polityczn4 i spoleczn4

w kontekScie prowadzonego programu szc-zepien' W ramach realizacji przez gmlnq

Kolbuszow a zadah oraz procedur o kt6rych mowa.w zlo2onej petycji' nie stwierdza siQ

jakichkolwiek uchybiefr pod. wzglgdem iodzialu mieszkahcow gminy na zaszczepionych

i niezaszczepionych. Komisja ni" 
'uu*uLa 

rownie2' uby,g:ty1]:9":-1Y:l'u zawodowego

pracownik6w, podpisvwania-umo * ";;;;'v'o"iu 
zobiekt6w'i{::1T:^"i publicznej przez

mieszkafrc6w gminy byly podeimo*# *urp.tttit posiadaneg o szczepieniaprzeciwko Covid-

19' 
wobec powy2szego Rada Miejska w Kolbuszowej, uwzglgdniaj4c opinig Komisji

Skarg, Wniosk6w i Petycji uznaiepetyciE Stowarzyszenia Inicjatywa Wolno !;(' zabezzasadn4'


