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Szanowni Panstwo, 

wysylam zatem w zalljczniku rz~~zonlj petycjy ponownie i bardzo proSZy 0 potwierdzenie, czy tym razem 
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Aleksandra Urbanik 
ul. Norwida 9 
43-600 Jaworzno 
aleksandraurbanik91@gmaiLcom 

PETYCJA 

Przewodniczljcy Rady Gminy Baboszewo 
Szanowny Pan Slawomir Goszczycki 

Dzialaj,!c zgodnie z artykulem 63 Konstytucji RP oraz ustawlj z dnia II lipca 2014 r. 0 petycjach, dajljcych 
nam prawo do skladania petycji w interesie publicznym, a takie artykulem 18b ustawy 0 samorz,!dzie 
gminnym, wzywam Rady Gminy Baboszewo do rozpatrzenia projektu petycji, ktorajest zawarta w trdci 
poniiszej uchwaly. 

UCHWALA 

Zgodnie z artykulem 32 Konstytucji RP wszyscy slj wobec prawa rowni. Wszyscy majlj prawo do rownego 
traktowania przez wladze publiczne. Nikt nie moie bye dyskryminowany w iyciu politycznym, spolecznym 
lub gospodarczym zjakiejkolwiek przyczyny. W zwiljzku z powyiszym za niedopuszczalne uWaZamy 
jakiekolwiek dzialania wtadz miydzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczajljce spolecznie 
mieszkancow gminy Baboszewo z powod6w rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Dzialania 
takie rozumiemy jako regulacje prawne, a takie wywieranie medialnej czy spolecznej presji na urzydnik6w 
czy funkcjonariuszy, przedsiybiorc6w, lokalne spolecznosci czy wsp61noty wyznaniowe zachycaj,!ce do 
jakiejkolwiek formy segregacji mieszkanc6w gminy Baboszewo. 

Jednoczesnie przed rozpoczyciem zapowiadanych przez Rzljd RP masowych szczepien przeciwko wirusowi 
SARS-Co V -2, planowanych od 2021 r. , kt6rych eksperymentalnymi biorcami maj,! bye takie mieszkancy 
gminy Baboszewo, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rzljd RP uzyskal pisemne gwarancje ze strony 
producent6w szczepionek, ie w przypadku jakichkolwiek powiklaiJ. gotowi s,! oni przyjljc i poniese 
wszelkie koszta prawne i finansowe wyst'lpienia niepozljdanych odczyn6w poszczepiennych. Stanowisko to 
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uzasadniamy artykulem 39 Konstytucji RP, zabraniajqcej poddawania obywateli eksperymentom 
naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrazonej zgody. 

Uprzcjrnie prosz~ 0 pilne przyj~cie powyzszej uchwaly. 

Lqczt; wyrazy szacunku 
Aleksandra Urba nik 

Informujr, te arl. 8 uslawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U 2018 r. pOZ. 870) przewiduje 
publikacjr 

Irdci niniejszej petycji na slronach inlernelowych organu, do kt6rego wplynlJla. Zgodnie z arl. 8 ust. I omz 
arl. 4 usl. 3 u. O. p. wyratam zgodl! na ujawnienie Ireici niniejszej petycji na stronie internelowej podmiolu 

rozpatrujqcego petycjlf lub w'zl!du go obslugujqcego, wylqcznie przy jednoczesnym zanonimizowaniu 
moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail. Wyratam 

takte zgodr na komunikowanie sir ze mnq poprzez poczlf{ elektronicznq. 

sr., 23 gru 2020 0 10:20 Rada Gminy Baboszewo <rada@gminababoszewo.pl> napisal(a): 

Dzien dobry, 

Niestety nie otrzymalismy Pani petycji. ProszE: 0 ponowne przes!anie. 

Z wyrazami szacunku 

Aleksandra Chojnowska 

Urz~d Gminy Baboszewo 

u I. Warszawska 9A 

09-130 Baboszewo 

Podinspektor w Referacie Organ izacyjnym 

Tel 236611091 wew. 14 

Obowiqzek informacyjny: 

• Administrator: W6jt Gminy Baboszewo, uf. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 

• Inspektor: iod@qminababoszewo.pf 

• Link do pelnego obowiqzku: https://www.gminababoszewo.pl/1011.rodo-ochrona-danych-osobowych 

Klauzula poufnosci: 
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.. 
Ta wiadomosc pocztowa i wszelkie zalqczone da niej zalqczniki podlegajq ochronie prawnej. Jesli nie jest Pan/Pani 
prawidlowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, sq scisle 
zabronione. Jesli otrzymal/a Pan/Pani niniejszq wiadomosc wskutek pomylki, proszt: a niezwloczne powiadomienie nadawcy 
; usun;~cle otrzymanych informacji. 

From: Aleksandra Urbanik [mailto:aleksandraurbanik91@gmail.com] 
Sent: Wednesday, December 23, 20202:48 AM 
To: rada@gminababoszewo.pl 
Subject: Pytanie 0 petycj~ do RG Baboszewo 

Szanowni Panstwo! 

Okolo 2 tygodnie temu wyslalam do Panstwa Rady droglj mailowlj petycjy dotyczljClj uchwalenia, it. 
wszyscy mieszkancy gminy slj r6wni . zgodnie z najwyzszym aktem prawnym RP, czyli Konstytucjlj, i bez 
wzgle;du na to, czy i jakim eksperymentalnym procedurom medycznym zechclj siy oni poddat. Uprzejmie 
prosze; 0 pilnlj odpowiedz: czy moja petycja dotarla, kiedy bf1dzie opublikowana w Biuletynie 
Informacji Publicznej, kiedy bf1dzie procedowana oraz czy zainteresowani mieszkancy bf1dlj mogli 
wziljc udzial w obradach? 

Bardzo proszf1 0 zajf1cie sif1 petycjlj jak najpilniej, poniewa:i dotyczy zdrowia i bezpieczenstwa 
wszystkich micszkancow, stljd apelujf1 i proszf1 0 odwa:ine opowiedzenie sif1 w ich obronie. 

Bydy zobowiljzana za szybklj odpowiedz, 

Z wyrazami szacunku 
Aleksandra Urbanik 
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- . ' 
Baboszewo, du. 11 grudnia 2020 r. 

Aleksandra Urbanik 
ul. Norwida 9 
43·600 Jaworzua 
aleksandraurbanik91@gmaiLcom 

PETYCJA 

Przewodniczqcy Rady Gminy Babaszewo 
Szanowny Pan Slawomir Goszczycki 

Dzialajilc zgodnie z artykulem 63 Konstytucji RP oraz ustawil z dnia 11 Iipca 2014 r. 
o petycjach, dajilcych nam prawo do skJadania petycji w interesie publicznym, a talde 
artykulem l8b ustawy 0 samorz"dzie gminnym, wzyWam Rad~ Gminy Baboszewo do 
rozpatrzenia projektu petycji, ktiira jest zawarta w tl'eSci poniic;zej uchwaly. 

UCHWALA 

Zgodnie z artykulem 32 Konstytueji RP wszyscy sq wobee prawa rowni. Wszysey majq prawo do 
r6wllego traktowallia przez wladze publiezne. Nikt nie moie byc dyslayminowany w iyciu 
polityeznym, spoleeznym lub gospodarezym z jakiejkolwiek przyezyny. W zwiqzku z powytszym za 
niedopuszezalne uwaiamy jakiekolwiek dzialania wladz mit:dzynarodowyeh, krajowyeh ezy 
lokalnyeh wykluezajqee spoleeznie mieszkane6w gminy Baboszewo z powod6w rasowyeh, 
religijnyeh, medyeznyeh ezy sanitarnyeh. Dzialania takie rozumiemy jako regulaeje prawne, a takie 
wywieranie medialnej ezy spoleeznej presji na urz'i'dnik6w ezy funkcjonariuszy, przedsi'i'biore6w, 
lokalne spoleeznosci ezy wsp61noty wyznaniowe zaeh'i'eajqee do jakiejkolwiek {army segregacji 
mieszkafic6w gminy Baboszewo. 

lednoczesnie przed rozpocz~ciem zapowiadanych pl'zez Rzqd RP masowych szczepiefi przeciwko 
wirusowi SARS·CoV·2, planowanych ad 2021 r., kt6rych eksperymentalnymi bioreami majq bye 
takie mieszkaficy gminy Baboszewo, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rzqd RP uzyskal 
pisemne gwarancje ze strony producent6w szczepionek, ie w przypadku jakichkolwiek powiklafi 
gotowi sq ani przyjqc i poniesc wszelkie koszta prawne i (inansowe wystqpienia niepoiqdanych 
odczyn6w paszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykulem 39 Konstytucji RP zabraniajqcej 
poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyraionej 
zgody. 

Uprzejmie prosz~ 0 pilne przyj~cie powyiszej uchwaly. 
I:.qCZ~ wyrazy szacunku 

~~~tu~L-
V \ Aleksandra Urbanik 

Informuh, ie art. 8 ustawy z dnia 11 Upea 2014 r. a petyejach (Dz. U. 2018 r. poz. 870) przewiduje pubfikack 
tresci niniejszej petycji no stronach jnterne[O\~ych organu, do ktorego wpQm/ila. Zgodnie z art. Bust. 1 oraz 
art. 4 ust. 3 u. o. p. wyraiam zgodt: na ujawnienie tresci niniejszej petycji na stronie intemetowej podmiocu 

rozpatrujqcego petycj~ fub urz~du go obslugujqeego, wylqcznie przy jednoczesnym zanonimizowaniu 
moich donych osobowych: imienio, nazwiska, adresu zomieszkania oraz adresu e-mail. Wyraiam 

takie zgod~ no komunikowanie si~ ze mnq poprzez pocztt: elekrronicznq. 
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