UCHWAŁA NR V.70.2021
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie uznania petycji za bezzasadne
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j.Dz. U.
z 2018 r., poz. 870)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala
§ 1. Uznaje się za bezzasadne petycje wniesione w dniach: 14 grudnia 2020 roku, 16 grudnia
2020 roku, 30 grudnia 2020 roku oraz 4 stycznia 2021 roku dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie
dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym w kontekście akcji szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta
Piotr Szereda
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Załącznik do uchwały Nr V.70.2021
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 maja 2021 r.
Uzasadnienie
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpoznała pięć tożsamych pod względem zakresu
przedmiotowego petycji (datowane na: 14 grudnia 2020 roku, 16 grudnia 2020 roku, dwie
datowane na 30 grudnia 2020 roku oraz jedna na 4 stycznia 2021 roku), które obejmują wnioski
o podjęcie uchwały o treści sprecyzowanej w petycjach. Petycje te ukierunkowane są na podjęcie
uchwały w sprawie zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym
w kontekście akcji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz wobec brzmienia
konstytucyjnej zasady, że zabrania się poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
W toku zbiorczego procedowania wyżej wskazanych petycji, Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji ustaliła, iż Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19 jest prowadzony przez
Rząd RP, a nie przez władze miejskie. Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań,
które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród
obywateli Polski. Powyższe obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich
dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo
Polaków.
Wobec charakteru i zasad Narodowego Programu Szczepień, nie jest zasadnym twierdzić, że
w ramach jego prowadzenia dochodzi do dyskryminacji lub braku dobrowolności, a to z uwagi na
fakt, że szczepienia przeciwko COVID-19 mają charakter w pełni dobrowolny.
Mając na względzie powyższe okoliczności, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że
rzeczone petycje są bezzasadne.
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