UCHWAŁA NR XXIX/230/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie szczepionek na COVID - 19.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządnie gminnym (Dz.U.2020r.,
poz.713 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Petycję dotyczącą szczepionek na COVID - 19, rozpatruje się negatywnie, zgodnie z uzasadnieniem
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Artur Bondarenko
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UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2021 roku do Biura Rady w Lubsku wpłynął list otwarty Stowarzyszenia
Polska Wolna od GMO zatytułowana Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!. Następnie w dniu 18 stycznia 2021r. przesłano uzupełnienie aby potraktować
list otwarty jako petycję.
Petycja została skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w Lubsku w celu zajęcia
stanowiska.
W czasie posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 18 stycznia 2021r. pismo
zostało zakwalifikowane przez ww. komisję jako petycja.
W dniu 01 marca 2021 roku na posiedzeniu Komisja Skarg Wniosków i Petycji w Lubsku
dokonała analizy złożonej petycji i wyraziła następujące stanowisko:
Produkty lecznicze-szczepionki są dopuszczone w trybie warunkowym przez Europejską
Agencję Leków do czasowego obrotu na polski rynek za zgodą Unii Europejskiej i Polskiego
Rządu., gdzie warunkowe i tymczasowe pozwolenie jest na 1 rok.
Zgodnie
z
Narodowym
Programem
Szczepień
z
grudnia
2020
r.
(https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19 ) w Polsce
szczepienia przeciw COVID-19 są nieobowiązkowe, a osoby przed zaszczepieniem są uprzedzane
o możliwych skutkach poszczepiennych, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy(dostępnych na stronie Ministerstwa Zdrowia
informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19 )oraz są zobowiązane do
wypełnienia i podpisania przed szczepieniem „Kwestionariusza wstępnego wywiadu
przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”. Decyzja o przyjęciu
szczepionki jest zależna od osoby, która ją przyjmuje, a nie od osoby która ją podaje.
Swoje stanowisko komisja oparła na dobrowolności szczepień według własnego sumienia co
zawarte jest w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 31 grudnia 2020 r. w
sprawie metody zapobiegania COVID-19. Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.
1845, 2112 i 2401) oraz według Narodowego Programu Szczepień z grudnia 2020 roku, gdzie
jasno jest napisane o szczepieniach: bezpiecznych i skutecznych, w wystarczającej ilości, w
możliwie jak najkrótszym czasie, darmowych, dobrowolnych, łatwo dostępnych.
W związku z powyższym na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przepisów prawnych, które
mówią o przymusowych szczepieniach przeciw COVID-19 w Polsce.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji negatywnie rozpatrzyła powyższą petycję dotyczącą
szczepionek na COVID -19 na stan 5 radnych w Komisji obecnych 4 radnych, 4 głosy za.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.
Sporządził: Bartosz Łapa Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Lubsku
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