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Rady Gminy w Slemieniu

z dnia 25 listopada 2021r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z 10 września 2021 roku zlozonej w interesie publicznym w

przedmiocie wsparcia w kwestii edukacji na temat stanu faktycznego dot. Covid—l9 w Polsce

oraz prośby o publiczne przeczytaniepetycji oraz przyjęcie uchwaly określonej treści

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1 372 z póżn. zm.. dalej jako: u.s.g.) w zw. z przepisem art. 9 ust. 2 i art.

13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Ślemień

uchwala. co następuje:

51.

1. Rada Gminy Ślemień negatywnie rozpatruje petycję Fundacji Nowe Spektrum z 10 września

2021 roku złożona w interesie publicznym w przedmiocie wsparciaw kwestii edukacji na temat

stanu faktycznego dot. Covid-19 w Polsce oraz prośby o publiczne przeczytanie petycji oraz

przyjęcie uchwały określonej treści.

lx) Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

gz.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ślemień do zawiadomienia podmiotu wnoszącego

petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

53.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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UZASADNIENIE

Dnia 10 września 2021 roku do Rady Gminy Ślemień wpłynęła petycja Fundacja Nowe Spektrum z 10

września 2021 r. złożona w interesie publicznym w przedmiocie wsparcia w kwestii edukacji na temat

stanu faktycznego dot. Covid-19 w Polsce oraz prośby o publiczne przeczytanie petycji oraz przyjęcie

uchwały określonej treści.

Zgodnie z przepisem art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.

poz. 1372 z późn. zm.. dalej jako: u.s.g.), rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych

jednostek organizacyjnych: wnioski oraz petycje składane przez obywateli: w tym celu powołuje

komisję skarg. wniosków i petycji.

Petycja Fundacji Nowe Spektrum z 10 września 2021 r. trafila pod obrady Komisji Skarg. Wniosków i

Petycji Rady Gminy Ślemieńw celu jej rozpatrzenia oraz przedstawienia opinii Radzie Gminy Ślemień

w sprawie określonej w petycji.

Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisji Skarg. Wniosków i Petycji Rady Gminy Ślemień

uznała co następuje:

Petycja FundacjiNowe Spectrum z 10 września 2021 r. zawiera żądanie przyjęcia przezGminę wsparcia

w kwestii edukacji na temat stanu faktycznego dot. Covid-l9 w Polsce oraz prośby o publiczne

przeczytanie petycji oraz przyjęcie uchwały określonej treści.

Komisja w pełni podziela twierdzenie. że obywatele nie mogą być poddawani żadnym działaniom

dyskryminacyjnym ze względu na presję medialną. polityczną i społeczną z jakiejkolwiek przyczyny.

jednakże twierdzenia. jakoby ktokolwiek był dyskryminowany i dzielony na kategorię lepszą i gorszą

w kontekście szczepień przeciwko COVlD-l9 należy uznać za bezpodstawne. Podobnie nie są oparte

na prawdzie twierdzenia o wywieraniu medialnej czy społecznej presji na obywateli w kontekście

Narodowego Programu Szczepień. Wedle obowiązujących przepisów prawa szczepienia przeciwko

COVID-l9 są dobrowolne i brak jest podstaw do twierdzenia. aby ktokolwiek dyskryminowany ztego

tytulu. Nieznane są również przypadki dzielenia Obywateli na ..zaszczepionych" i ..niezaszczepionych".

Niemniej wskazać należy. że w przypadku naruszenia praw podstawowych. a mianowicie osobistych.

obywatelskich. politycznych. gospodarczych czy spolecznych. każdemu obywatelowi zagwarantowana

jest konstytucyjna ochrona prawna. Indywidualni obywatele mogą również kierować skargi do

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. który orzeka w sprawach o łamanie praw obywatelskich i

politycznych ustanowionych w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych

wolności. Ponadto w szczególnych przypadkach. gdy państwo członkowskie nie przestrzega



prawodawstwa UE i narusza prawa jednostki. Komisja Europejska może również wnieść sprawę

przeciwko danemu państwu czlonkowskiemu do Trybunalu Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja w pelni podziela wszelkie działania zapobiegające jakiejkolwiek dyskryminacji w życiu

politycznym. społecznym lub gospodarczym zjakiejkolwiek przyczyny. jednakże twierdzenia zawarte

w petycji. zdaniem Komisji. uznać należy za bezzasadne.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania Komisja negatywnie opiniuje petycję Fundacji Nowe

Spektrum z IO września 2021 rokujako bezzasadną.

Po zapoznaniu się z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Ślemień w pelni podziela stanowisko

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ślemień dotyczące sposobu rozpatrzenia

przedmiotowej petycji. W związku z tym uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu petycji za

niezasługującą za pozytywne rozpatrzenie.
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