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Przewodniczacy Rady Gminy Koscielec

PETYCJA
Dzialajac zgodnie z artykulem 63 Konstytucji RP oraz ustawg z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach

dajacych mi prawo do skladania petycji w interesie publicznym, a takze artykulem 18b ustawy o
samorzadzie gminnym wzywam Rade Gminy KoéScielec do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego
przyjecia uchwaly o tresci ponizszej.

UCHWALA
Zgodnie z artykutem 32 Konstytucji RP wszyscy sa wobec prawa réwni. Wszyscy maja prawo do
rownego traktowania przez wiadze publiczne. Nikt nie moze byé dyskryminowany w zyciu politycznym,
spotecznym lub gospodarezym z jakiejkolwiek przyezyny. W zwiazku z powyzszym za niedopuszczalne
uwazamy jakiekolwiek dzialania wladz miedzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczajace

spotecznie mieszkanicow gminy KoScielee z powodow rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych.
Przez dziatania rozumiemy regulacje prawne, a takze wywieranie medialnej czy spolecznej presji na
urzednikow czy funkcjonariuszy, przedsiebiorcéw, lokalne spolecznosgci czy wspdlnoty wyznaniowe,
zachecajace do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkanicoéw gminy KoScielec.
Jednoczesnie przed rozpoczeciem zapowiadanych przez Rzad RP masowych szczepien na chorobe
COVID-19 wywolywana przez wirus SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., kt6rych eksperymentalnymi
biorcami majq byé takze mieszkancy gminy KoScielec, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rzqad RP
uzyskat pisemne gwarancje ze strony producentéw szczepionek, ze w przypadku jakichkolwiek powiktan sa
oni gotowi przyjaé i ponies¢ wszelkie koszta prawne i finansowe wystapienia niepozadanych odezynéw

poszezepiennych.

Stanowisko to uzasadniamy

artykutem 39 Konstytucji RP zabraniajacej poddawania

obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrazonej zgody.
Z powazaniem,
Piotr Sterkowski

Wyrazam zgode na ujawnianie na stronie internetowej moich danych osobowych oraz administrowanie moimi danymi zgodnie z

przepisami RODO.

