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Dzień dobry,

Zwracam się do Państwa Rady Gminy z prośbąo rozpatrzenie poniższej petycji. D
równego traktowa nia wszystkich

obywateli przez władze publiczne. Zachęcam do szybkiego zapoznania się z petycją, dodaną w
formie załącznika i przyjęcia
uchwały. Proszę określićrównież czas/ w którym przekażą Państwo odpowiedź w tej sprawie.

pozdrawiam.
Krystian Lubczyński
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PETYCJA
Działając zgodnie z arĘkułern ó3 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r" o
peĘvcjach dając_vch nam prawo do składania petycji łv interesie publicznym, & także
artykułem l8b ustawy o §amorządzie gminn_vm wzywam Radę Gminy §Iieroszów do
rozpatrzenia poniźej petycji i pilnego przyjęcia uchłvały o treści poniższej.

UCH!yAŁA
Zgodnte z artykułem 32 KonsĘtucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prai.vo do
równego traktowania ptzez władzę publiczne. Nikt nię może byc dyskryminowany w zycirt
politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W zw.iązku z polvyższym
za niedopuszczalne uwazamy jakiekolwiek działania władz międzynarodolvyclr, krajowych czy
lokaln.vch wykluczające społecznie mieszkairców gminy Mieroszów z powodów rasowych,
religijnyclr, medycznych czy sanitarrrych. Działanla rontmiemy jako regulacje prawne, a także
wlnvieranie medialnej czy społecznej presji na urzędnikóu, czy funkcjonariuszy, przedsiębiorcó\,\,,
lokalne społecznoścrczy wspolnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji
mieszkańców gminy Mieroszów,
Jednocześnte przed rozpoczęciem zapowiadanych ptzęz Rząd RP masowych szczepień przecirvko
łvirusołviSARS-CoV-2, planor,vanych od 2021 r., któryclr eksperymentalnynri biorcami mają być
także rnieszŁańcy gminy Mieroszór,v, uznajemy za zasadnę i nieodzowne. by Rząd RP uzyskał
pisemne grvatancje ze stfony producbntów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłari
gotowi są orri przyjąć i ponieśćwszelkie koszta prawne i finansorve rłrystąpienia niepożądarryclr
odczynółv poszczepiennych, Stariowisko to uzasadniamy artykrrłem 39 l(onstytucji RP
zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukorvyrn. łv łin medycznym, bez
dobrowolnie łłyrażonejzgody.

Z por.vażaniem,
Krystian Lubczyriski
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