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UCHWAŁA NR XXXV/.../2021 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Pana A.R. z dnia 14 grudnia 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870) Rada 
Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Petycji Pana A.R. z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały o zaproponowanej w petycji 
treści 

- nie uwzględnia z powodu bezzasadności. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno do poinformowania wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CCDF07C4-9D24-4F55-AAB0-F5B2ADF9FE33. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Do Rady Gminy Gniezno wpłynęła drogą mailową petycja Pana A.R. wzywająca do pilnego przyjęcia
uchwały o zaproponowanej w petycji treści. W projekcie uchwały wskazano m.in., że :

- za niedopuszczalne uważa się działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające
społecznie mieszkańców miasta i gminy Gniezno z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy
sanitarnych

- ponadto, przed rozpoczęciem szczepień uchwała uznaje za nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne
gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć
i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

- podkreślono przy tym, że art. 39 Konstytucji zabrania poddawania obywateli eksperymentom naukowym,
w tym medycznym, bez dobrowolnej zgody.

Petycja przekazana została do rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na posiedzeniach komisji w dniach 29 grudnia 2020 r. i 26 lutego
2021 r. rozpatrzyła petycję.

Rada Gminy Gniezno stwierdza, że na chwilę obecną nie można dopatrzeć się dyskryminacji obywateli
z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Szczepienia przeciwko wirusowi są
dobrowolne, stąd każdy mieszkaniec Gminy może samodzielnie zdecydować, czy szczepionkę przyjmie.

Zaproponowana petycją uchwała okazała się więc niezasadna. W tym stanie podjęcie niniejszej uchwały
jest konieczne i uzasadnione.
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