
UCHWAŁA NR XXV/187/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w sprawie niedyskryminacji mieszkańców Gminy 
Rozdrażew rozumianej jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na 
urzędników czy funnkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe 

zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Rozdrażew, w związku 
z planowanymi przez Rząd RP masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi                  SARS-CoV-2 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.), Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją w interesie publicznym w sprawie niedyskryminacji mieszkańców 
Gminy Rozdrażew rozumianej 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 Rozdrażew, w związku z planowanymi 
przez Rząd RP masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, po Rada Gminy Rozdrażew 
uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i nie uwzględnia petycji. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/187/2021 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 14 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Rozdrażew wpłynęła petycja Pana Arkadiusza Rakoczego, 
złożona w interesie publicznym, której autor domaga się podjęcia przez Radę Gminy Rozdrażew uchwały 
sprzeciwiającej się dyskryminacji mieszkańców Gminy, rozumianej jako wprowadzanie regulacji prawnych, 
a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, 
lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji 
mieszkańców gminy Rozdrażew, w związku z planowanymi przez Rząd RP masowymi szczepieniami 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  Treścią uchwały miałaby być również stwierdzenie, że, przed 
rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 
planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy 
Rozdrażew, 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.” 

Zgodnie ze Statutem Rady Gminy Rozdrażew w dniu 12 stycznia 2021 r. petycja trafiła pod obrady 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Gminy opinii w sprawie, 
której petycja dotyczy. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja uznała, co następuje. 

Na terenie Gminy Rozdrażew nie jest odczuwalna segregacja i dyskryminacja mieszkańców z powodów 
rasowych, religijnych, medycznych, czy sanitarnych. Planowane szczepienia przeciwko wirusowi SARS-
CoV-2 są dobrowolne, wobec czego każdy mieszkaniec może swobodnie decydować, czy podda się 
szczepieniu. 

W tym stanie rzeczy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozdrażew, nie rekomenduje 
podejmowania przez Radę Gminy uchwały o treści proponowanej w petycji Pana Arkadiusza Rakoczego, 
jako zbędnej. 

Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Rozdrażew w pełni podziela stanowisko Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji. W związku 
z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji za nie zasługującą na 
pozytywne rozpatrzenie oraz nieuwzględnienie postulatów zgłoszonych w treści w/w petycji. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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