Druk Nr 27/10

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz.713, poz.1378)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Rozpatruje się negatywnie petycję z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zajęcia stanowiska przez
Radę Miejską w Słupsku - podjęcia uchwały odnoszącej się do kwestii działań Rządu RP w związku
z planowanym rozpoczęciem "masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2".
2. Uzasadnienie stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku, która zawiadomi
podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia....................2021 r.
Uzasadnienie:
W dniu 9 grudnia 2020 r. wpłynęła petycja złożona w interesie publicznym przez Adama
Lotkowskiego, Konrada Nizuka i Marcina Szczepaniaka w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę
Miejską w Słupsku - podjęcia uchwały odnoszącej się do kwestii działań Rządu RP w związku
z planowanym rozpoczęciem "masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2".
Rada Miejska w Słupsku po zapoznaniu się z:
- petycją,
- stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2021 r.
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów zarekomendowała negatywne jej
rozpatrzenie,
stwierdziła co następuje:
Przedmiotem petycji jest żądanie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Słupsku poprzez
podjęcie uchwały odnoszącej się do kwestii działań Rządu RP w związku z planowanym
rozpoczęciem "masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2".
Rada uważa, że nie ma przymusu szczepienia - jest ono dobrowolne. Nie uważa też, by
szczepionka przeciwko wirusowi SARS-CoV -2 była niezbadana. Szczepienia na masową skalę
w Polsce już się rozpoczęły i nie słyszano o ich negatywnych skutkach. Rada uważa, że z żądaniem
uzyskania gwarancji, o której mowa w petycji, wnoszący powinni wystąpić bezpośrednio do Rządu.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest bowiem zobowiązany do dbałości o swoich obywateli, a w
związku z tym podejmowania dziań w ich interesie, w tym uzyskiwania gwarancji od producentów,
iż szczepionki dopuszczane do obrotu są sprawdzone i dają minimalne ryzyko powikłań.
Wobec powyższego, Rada Miejska w Słupsku rozpatrzyła petycję negatywnie.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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