UCHWAŁA NR 225/XXVI/2021
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”
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 z późn. zm.), w związku z 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Petycję z dnia 20 grudnia 2020 r. pn. „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego postanawia się uznać za
bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go
do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
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Michał Gołąb
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Załącznik do uchwały Nr 225/XXVI/2021
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 25 marca 2021 r.
Uzasadnienie
Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w brzmieniu:
Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (KSWiP) w dniu 4 marca 2021 r. poświęconym
petycjom o takim samym zagadnieniu tj. szczepieniom covidowym, postanawia się uznać za bezzasadne:
1) petycję z dnia 10.12.2020 r.,
2) petycję z dnia 15.12. 2020 r. (korekty z dn. 15.12.2020 r. i 28.12.2020 r.),
3) petycję z dnia 20.12.2020 r. „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka" Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
z powodu braku jakiegokolwiek zapisu prawnego nakazującego szczepienia przeciwcovidowe, co
oznacza, że szczepienia są dobrowolne. Komisja nie widzi przesłanek stwierdzających, że obywatele
nie zaszczepieni będą inaczej czy gorzej traktowani. Wobec powyższego komisja nie stwierdza też
działań dyskryminacyjnych dotyczących mieszkańców Podkowy Leśnej.
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