UCHWAŁA NR XXXIX/357/2021
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie petycji dotyczącej zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu
uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) na wniosek Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Uznać za bezzasadną petycję złożoną przez B. J. w sprawie zaapelowania do Rządu RP
o uzyskanie przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 w zakresie poniesienia konsekwencji prawnych i finansowych w przypadku
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, zgodnie z uzasadnieniem niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/357/2021
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 23 lutego 2021 r.
W dniu 21 grudnia 2020 roku do Rady Miejskiej Mikołowa wpłynęła petycja pani B. J.
w sprawie wystąpienia przez tenże organ do Rządu RP o uzyskanie przez Rząd RP pisemnych
gwarancji ze strony producenta szczepionek w zakresie poniesienia konsekwencji prawnych
i finansowych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Wnioskodawczyni, powołując się na interes publiczny, wezwała Radę Miejską Mikołowa
do podjęcia uchwały o treści określonej w petycji. Jako uzasadnienie przywołuje m.in.
art. 39 Konstytucji RP zabraniający poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
Petycja została rozpoznana i zaopiniowana na posiedzeniu Komisji RM Nr 9 Skarg, Wniosków
i Petycji w dniu 18 stycznia 2021 r.
W toku postępowania ustalono, że autorka wypowiada się w imieniu mieszkańców Mikołowa,
jednak trudno jest wykazać, czy petycja jest zgodna z intencją mieszkańców, gdyż
nie przedstawiono listy poparcia bądź pełnomocnictwa w tej sprawie.
Uzasadnieniem podjęcia przez Radę Miejską Mikołowa uchwały o proponowanej treści ma być
art. 39 Konstytucji RP zabraniający poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Autorka nie udowodniła jednak, że Narodowy
Program Szczepień to eksperyment medyczny, któremu poddawani mają być mieszkańcy
Mikołowa. Jest to opinia, z którą trudno się zgodzić, ponieważ szczepienia przeciwko COVID-19
są dobrowolne, a skorzystać z nich mogą osoby, które zgłoszą swoją chęć rejestrując się i przejdą
badanie kwalifikacyjne. Osoby, które są zaniepokojone lub, z jakiegoś powodu, nie chcą poddać
się szczepieniu, mają prawo z niego nie skorzystać.
W ocenie komisji, autorka nie udowodniła zawartych w treści proponowanej uchwały tez,
nie wykazała interesu publicznego, nie uzasadniła również konieczności podjęcia przez Radę
Miejską Mikołowa uchwały, wobec czego, komisja po zapoznaniu się ze sprawą wydała opinię
negatywną i uznała petycję za bezzasadną. Opinia w tej sprawie, zgodnie z właściwością, została
przekazana Radzie Miejskiej Mikołowa.
Mając na względzie przytoczone argumenty oraz opinię Komisji RM Nr 9 Skarg, Wniosków
i Petycji, przyjąć należy jak w sentencji uchwały.
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