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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXV/.../21
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały
dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnego potwierdzenia/ gwarancji ze strony producentów
szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2, iż w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć
i ponieść wszelkie koszty finansowe
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Po rozpoznaniu petycji Pana Marka Songin z dnia 11 grudnia 2020 r. złożonej w interesie
publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnego
potwierdzenia/ gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2, iż w przypadku
jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty finansowe oraz po zapoznaniu się z opinią
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 11 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Leśnicy pozostawia petycję bez
rozpatrzenia.
2. Uzasadnienie sposobu załatwienia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy do poinformowania podmiotu
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/.../21
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 25 stycznia 2021 r.
Uzasadnienie
Do Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 11 grudnia 2020 r. wpłynęła petycja złożona przez Pana Marka
Songin w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie uzyskania
przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciw wirusowi
SARSCoV-2.
Wnioskodawca Pan Marek Songin zwraca się do Rady Miejskiej w Leśnicy o podjęcie uchwały by Rząd
RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, iż w przypadku jakichkolwiek powikłań
gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów
poszczepiennych. Stanowisko to uzasadnia artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania
obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
Zgodnie z zasadami statutu Gminy Leśnica, petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. W dniu 11 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej komisji, na którym dokonano
analizy petycji i stosownych przepisów prawa.
Komisja stwierdziła, iż zgodnie z zasadą legalizmu, wyrażoną w przepisie art. 7 Konstytucji RP, działanie
organu władzy publicznej, po pierwsze, musi mieć podstawę prawną, po drugie, musi mieścić się
w granicach prawa. Przepis ten nakłada przede wszystkim na organy władzy publicznej, do których należą
także organy jednostek samorządu terytorialnego, obowiązek działania zgodnie z obowiązującymi
przepisami kompetencyjnymi. Dalej komisja argumentuje, iż z uwagi na fakt, że rozwój szczepień
niezaprzeczalnie będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski, to obowiązkiem
rządu Rzeczpospolitej Polskiej jest zapewnienie, aby szczepienia spełniały wszelkie wymagania
bezpieczeństwa, przygotowując odpowiednie ramy prawne w tym zakresie.
Wobec powyższego Rada Miejska w Leśnicy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji pozostawia petycję bez rozpatrzenia.
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