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w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

c

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r., póz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz.U. z 2018 r., póz. 870) uchwala się co następuje:

§1. Uznaje się, że petycja Mieszkańców Miasta i Gminy Barlinek reprezentowanych
przez Panią Martę Złotą z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 nie zasługuje na uwzględnienie.

§2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadomi
wnoszących.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

(

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barlinku, na posiedzeniu w dniu 28
stycznia 2021 r. po przeanalizowaniu treści petycji i zapoznaniu się z opinią prawną Radcy
Prawnego tutejszego Urzędu uważa, że petycja Mieszkańców Miasta i Gminy Barlinek
reprezentowanych przez Panią Martę Złotą z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie masowych
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nie zasługuje na uwzględnienie.

Członkowie komisji uważają, że ww. petycja jest sprzeczna z interesem mieszkańców Gminy
Barlinek i właściwym pozostaje nie podejmowanie przez jej organy jakichkolwiek działań jeżeli
chodzi o kwestię szczepienia.
Szczepionki są jednym z najważniejszych osiągnięć współczesnej medycyny, a szczepienia są
najbardziej skutecznymi działaniami profilaktycznymi, które chronią nas przed wieloma
groźnymi chorobami zakaźnymi. O ich skuteczności świadczy spadek liczby zachorowań na
odrę, tężec itd. Każda ze szczepionek, by została dopuszczona do obrotu i była podawana, musi
przejść szereg badań i testów, spełnić wiele restrykcyjnych wymogów, w tym wymogów
prawnych. Wielokrotnie sprawdzana i badana, wymaga aprobaty specjalistycznych instytucji,
ekspertów z dziedziny medycyny i farmacji przed tym, jak zostanie podana ludziom. Wszystko
to powodowane jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego,
których prawo do ochrony zapewnia także Polska Konstytucja (art.38 - prawo do ochrony
zdrowia, art. 68 - prawo do ochrony zdrowia).

Istotne jest to - jak wynika z zapowiedzi władz krajowych, że szczepienia przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 miałyby być szczepieniami dobrowolnymi. To oznacza, iż szczepionka
byłaby podawana tylko osobom, które wyraziły świadomie zgodę na jej przyjęcie - realizując
tym także swoje konstytucyjne prawo do decydowania o własnym życiu, oraz prawo do
wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
Nawet jeśli zatem, jak sugerują autorzy petycji, traktować te szczepienia jako „eksperyment
medyczny", to zgoda ta, według art. 39 Konstytucji będzie stanowiła okoliczność uchylającą
zakaz, o którym mowa w tym przepisie, zaś obywatele polscy będą mieli możliwość, a nie
obowiązek przyjęcia jej. W kwestii żądania przywrócenia działalności służby zdrowia na
zasadach sprzed stanu pandemii Rada Miejska nie ma kompetencji do regulowania powyższej
kwestii, natomiast treść ww. petycji przekazuje się zgodnie z kompetencjami NZOZ-om
w Barlinku z prośbą o zajęcie stanowiska w ww. sprawie.

W związku z powyższym, petycja ta nie zasługuje na uwzględnienie a podjęcie uchwały
o przedstawionej treści jest w pełni uzasadnione.


