
 

 

 
 

Giżycko, dnia 17.05.2022r. 

 

Szanowna Pani 

Anna Grunau 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

 

Podstawa prawna: 

1. Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Art. 221. § 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego 

 

Wniosek  

o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu o niepodejmowanie działań  wpływających na 
dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy 

sanitarnych. 

 

W nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Pozezdrze nr XX/132/21 z dnia 1 marca 2021r. w

sprawie przyjęcia apelu stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego wniosku, składam wniosek o

podjęcie uchwały w sprawie Apelu o niepodejmowanie działań pływających na dyskryminowanie

społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych którego projekt

dołączam jak Załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

Odpowiedzi proszę udzielić na adres e-mail:

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Apelu o niepodejmowanie działań  wpływających na 

dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. 

2. Uchwała nr XX/132/21 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 1 marca 2021r. w sprawie przyjęcia apelu. 



PROJEKT UCHWAŁY 

RADY GMINY ……………………………………….…… 

 

z dnia …………………..…. 

 

w sprawie przyjęcia apelu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. 

poz.713, 1378), ………………………………………………………………………………………. 

Rada Gminy ………………………………………………………………………………….….… 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wystąpić z Apelem do Prezesa Rady Ministrów i Marszałków Sejmu i Senatu o 

niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, 

religijnych, medycznych czy sanitarnych. 

§ 2. Apel stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy … 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łukasz
Tekst maszynowy
ZAŁĄCZNIK NR 1



Załącznik do uchwały ………….……. 

Rady Gminy …………….………….. 

z dnia ………………………………. 

 

Apel Rady Gminy ………………………... 

z dnia ……………………… 

 

Kwestia szczepień przeciwko COVID-19 wywołuje coraz bardziej ożywioną dyskusję, a w 

przestrzeni publicznej podnoszone są wątpliwości natury medycznej, prawnej i etycznej. 

Wątpliwości budzą także coraz częściej pojawiające się zapowiedzi różnicowania obostrzeń 

sanitarnych dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Wobec powyższych faktów uważamy, że 

wiele osób, w tym mieszkańców Gminy ……………………………………………………………., 

może być narażonych na poważne restrykcje i utratę przysługujących im praw. 

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP, wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają 

prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu 

politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Za niedopuszczalne 

uważamy podejmowanie przez władzę, mającą wpływ na kształtowanie prawa w Polsce: 

1) jakichkolwiek działań zmierzających do wykluczenia obywateli z różnych sfer życia, z 

powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych; 

2) wywieranie presji medialnej zachęcającej do stosowania segregacji ludzi na zaszczepionych 

i niezaszczepionych; 

3) stosowania praktyk szantażu w celu przymuszenia obywateli w tym, służb medycznych, 

mundurowych czy innych, do zaszczepienia się szczepionką przeciw wirusowi SARS-COV-

2, pod groźbą rozwiązania stosunku pracy. 

 

Poprzez działania rozumiemy: 

1) tworzenie regulacji prawnych ograniczających konstytucyjnie zagwarantowane wolności i 

prawa człowieka; 

2) kierowanie medialnych komunikatów, których treść może wywoływać poczucie zastraszenia 

i lęku oraz służyć wywieraniu presji psychicznej celem przymuszenia do określonych 

działań; 

3) wywieranie medialnej presji ukierunkowanej na przyzwolenie do stosowania różnorodnych 

form segregacji polskiej społeczności. 

Wyrażamy brak zgody na wyżej wymienione praktyki, które godzą w konstytucyjną 

gwarancję wolności i praw człowieka w demokratycznym państwie. 

Łukasz
Tekst maszynowy
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