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Uprzejmie informuję, Że petycja wniesiona PrzęzPana w dniu 15 grudnia 2020 r.

dotycząca masowych szczepten na chorobę COVID-19 wywołaną pTzez wirus SARS -CoV-2
została rozpattzona na sesji Rady Gminy w Fałkowie w dniu f0fl.03.29 i uznana za

niezasługuj ącq na uwzględnienie.

Uzasadnienie tego stanowiska zawteta zatączona uchwała.
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UCHWAŁA NR xxlla I$ / 2021'
RADY GMINY w FAŁKoWIE

z dntaZ9 marca 2021 r.

w sprawie uznania peĘcji zaniezas|ugującą na uwzględnienie

Na podstawię art. 18b ust. 1 ustawy z dnta 8 marca.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z20I9r' poz.506zpoźn, zm,) oraz art.9ust.2ustawy zdnta 11 lipca 2014r. opetycjach (tj. Dz. U.
z20I8 t' poz.870), Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

$ 1. Uznaje się, ze petycja wniesiona w dniu 15 grudnia 2020 r' przez Piotra Sterkowskiego dotycząca
podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepl'en na chorobę COVID-19 wywoł1.waną ptzez wirus
SARS-CoV -2 nie zasługuje na uwzględnienie.

$ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpattzenia petycji stanowi zaŁącznlk do uchwały.

$ 3. o sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczqcy Rady Gminy w Fałkowie zawiadomi
wnoSzącego.

$ 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



Załącznlk do uchwały Nr XXIII/I8312021
Rady Gminy w Fa'lkowie
zdntaf9 marca2021r.

Lzasadnienie

W dniu 15 grudnia 2020r. do Rady Gminy wFałkowie od Piotra Sterkowskiego wpłynęła petycja
tw 

sprawie podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepien na chorobę COVID-19 wywoływanąprzez
wirus SARS-CoV-2.

Przewodniczący Rady Gminy skierował przedmiotow4 petycję do Komisji Skarg Wniosków i Petycji
celem jej rozpatrzeniaiprzedłozenia stosownego projektu uchwały na sesję Rady Gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swym posiedzeniu w dniu 15 lutego f02I r. dokonała analizy
petycji uznającją jako niezasługuj ącąna uwzględnienie.

Członkowie Komisji uwazają, ie przedmiotowa petycja jest sprzecZna z interesem mięszkańców Gminy
Fałków i właściwym pozostaje nie podejmowanl'e przez jej olgany jakichkolwtęk działan. które
prowadziłyby w swej istocie do ograniczęniaw rea|izacji przysługującego mieszkańcom Gminy Fałków
prawa do szczepienia. Oczywistym jest bowiem, Że podjęcie uchwały o treści Żądanej przez autorów
petycji stanowiłoby pośrednio dezaprobatę dla szczepien, która nie znajduje w opinii członków Komisji
zadnego uzasadnienia.

Szczepionki są jednym znąwaŻntejszych osi4gnięć współczesnej medycyny, aszczepienia sę najbardztej
skutecznymi działantami profilaktycznymi, które chroni4 nas przed wieloma groŹnymt chorobami
zakainymt.

Żadęn przepis pfawa nie wprowadza obowiązkowych szczepien przeciwko chorobie CoVID-19 na
tery.torium RP. Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo rł1'boru czy poddac się szczepieniu
czy teŻ nie' Nie jest rolą radnych wktaczac w kompetencję ustawodawcy na poziomie Państwa (Sejm,
Senat) czy teŻ organów administracji centralnej i wskazywaÓ, pod jakimi warunkami mieszkańcy naszej

Gminy mogę zostac Zaszczęp|eni. Kwestia ewentualnych skutków ubocznych podania szczepionki - jest

kwestią prawną' która w kazdym systemie prawa jest regulowana plzepisami o odpowiedzia|ności za
krzywdę i szkodę, jaka może byc wyrządzona z tego ty.tułu. Sprawy te są przedmiotem umowy
handlorł,ej, jaka jest zawlętana między producentem szczepionki a rządem danego Państwa, które
decyduje się na jej wprowadzenie do obrotu. KaŻde Państwo posiada stosowne procedury dopuszczające
dane szczepionki do powszechnego stosowania. Nie jest rolą radnych ocena czy ptzesłanki dotycz4ce
skuteczności czy bezpte.czenstwa szczepionek zostały spełnione czy teŻ nie nawet jeśli dotycz4 one
zdrowia mieszańców naszej Gminy.

Wbrew autorom petycji polityka zdrowotna Państwa nie powoduje segregacji mieszkańców Gminy
Fałkow.
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