
                                                                                              Załącznik do Uchwały Nr XXXI…..2021 

                                                                                              Rady Gminy Komprachcice 

                                                                                              z dnia 11 stycznia 2021 r. 

Uzasadnienie 

Petycja Pana Tomasz Marona z dnia 12 grudnia 2020 roku, która wpłynęła do Urzędu Gminy  

w Komprachcicach w formie elektronicznej została zarejestrowana pod numerem OR.152.1.2020 w dniu 

 12 grudnia 2020 roku. 

Treść petycji  

„ Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam 

prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym 

wzywam Radę Gminy Komprachcice do rozpatrzenia niniejszej petycji pilnego przyjęcia uchwały o treści 

poniżej.  

UCHWAŁA 

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy wobec prawa są równi. Wszyscy mają prawo do równego 

traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek 

działania władz międzynarodowych, krajowych, czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców Gminy 

Komprachcice z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania takie rozumiemy jako 

regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, 

przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy 

segregacji mieszkańców Gminy Komprachcice. 

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi 

SARS CoV-2, planowanych od 2021 r. których eksperymentalnymi biorcami mają być mieszkańcy Gminy 

Komprachcice, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony 

producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie 

koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to 

uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w 

tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.” 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2021 r. zapoznała się i wyraziła swoje 

stanowisko do wniesionej petycji oraz przygotowała  projekt uchwały Rady Gminy Komprachcice. Komisja 

przeanalizowała kolejno wszystkie postulaty wymienione w petycji oraz zawarte w nich żądanie, uznając 

argumenty Pana Tomasza Marona za niezasadne. Powołuje się Pan na zapisy art. 32 Konstytucji RP, 

roztaczając przy tym własną subiektywną opinię, której Rada Gminy Komprachcice nie podziela. Nie 

segregujemy społeczeństwa Gminy Komprachcice w jakiejkolwiek formie.  Rada Gminy Komprachcice 

uważa, że szczepienia przeciwko wirusowi SARS CoV-2 planowane od stycznia 2021 r. są nadzieją na 

wygaszenie pandemii. Opierając się na wiedzy lekarzy i specjalistów w zakresie zdrowia, Rada Gminy 

Komprachcice ma prawny i moralny obowiązek troszczyć się o zdrowie i życie mieszkańców swojej Gminy, 

dlatego nie popiera się przedstawionego przez Pana poglądu i żądania zawartego w treści Pańskiej petycji.  

Szczepienie przeciwko wirusowi SARS CoV-2 jest  sprawą każdego mieszkańca, tym bardziej, że szczepienie 

jest dobrowolne i darmowe. 

 

 


