Protokół
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 15.12.2020 r.
Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia petycji, która wpłynęła do Rady Miejskiej
w dniu 10 grudnia 2020 roku
Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Szymon Raczyński. Radny Raczyński powitał
radnych oraz przedstawił treść petycji, która wpłynęła do Rady Miejskiej od Pani Emilii Janowicz, w
interesie publicznym dot. przyjęcia uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 planowanych od 2021 r.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy treści złożonej petycji, uznając petycję
za bezzasadną i postanowiła odmówić jej uwzględnienia. Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
uznała, żeby, nie podejmować ww. uchwały z uwagi na fakt, że zapowiedziane przez

Ministerstwo Zdrowia szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, których rozpoczęcie
zaplanowano na początek 2021 mogą być przeprowadzane wyłącznie za pomocą szczepionek
dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowiązującymi w Polsce procedurami prawnymi.
Przestrzeganie tych procedur jest gwarantem bezpieczeństwa osób poddających się
szczepieniom. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień
przeciw COVID-19 opublikowanym przez Rząd RP, planowane jest stworzenie funduszu
kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne, a
szczegółowe zasady działania tego funduszu zostaną określone w ustawie.
Szczególnie istotne jest to, że szczepienie będzie dobrowolne, a nie przymusowe, i
każdy obywatel, w tym mieszkańcy Solca Kujawskiego będą mieli prawo sami decydować,
czy chcą się zaszczepić, czy też nie. Określa to artykuł 39 Konstytucji RP zabraniającej
poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie
wyrażonej zgody.
Ponadto Rada Miejska stoi na stanowisku, że wyprodukowanie bezpiecznej i
skutecznej szczepionki na SARS-CoV-2, oznaczać będzie początek końca pandemii COVID19, nie tylko w Polsce ale i na świecie.
Komisji poddała pod głosowanie ww. rozwiązanie i tak: oddano - 8 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Odpowiedź do wnoszącej petycję, zostanie udzielona w formie Uchwały RM, która to zostanie
zaproponowana do wprowadzenia do porządku obrad i poddana zostanie pod głosowanie Radnych na
najbliższej sesji RM tj. zaplanowanej na 18.12.20 r.
Szymon Raczyński podziękował radnym i zakończył posiedzenie.
Petycja z dnia 10.12.2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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