UCHWAŁA NR XXII/144/2021
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r.,poz. 713 z późn.zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2018 r.
poz. 870) oraz §111f ust. 1 Statutu Gminy Lipinki Łużyckie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2003r.
Nr 7 poz. 129 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 10 grudnia 2020 r. petycja dotycząca realizacji masowych szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do powiadomienia
Wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Bumbul
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UZASADNIENIE

Dnia 10 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Lipinki Łużyckie wpłynęła petycja Pana Arkadiusza
Rakoczy dot. realizacji masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od
2021 roku.
W dniu 5 lutego 2021 r. Przewodniczący Rady Gminy Lipinki Łużyckie przekazał powyższą
petycję celem zajęcia stanowiska przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
W dniu 11 lutego 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu komisji dokonała
analizy złożonej petycji i wyraziła następujące stanowisko:
"Szczepionka jest nieobowiązkowa, przed zaszczepieniem osoba jest uprzedzana o tym, że nie
wszystkie aspekty jej oddziaływania są poznane na 100 %. Decyzja zatem należy do osoby, czy
chce się zaszczepić, czy nie. Oznacza to, że ew. rachunek bierze na siebie ten, który się szczepi, a
nie ten który podaje szczepionkę. Nie ma możliwości przewidzenia wszelkich konsekwencji z
tytułu przyjęcia szczepionki, stąd nie można odpowiedzialności za niepożądane działania
przerzucić na państwo. Technologia medyczna(szczepionka przeciwko Covid-19) jest nowatorska,
dotyczy systemu odpornościowego człowieka, nie daje i chyba nigdy nie da gwarancji, że nie
dojdzie do powikłań.
Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie stoją na stanowisku, że podjęcie
uchwały w sprawie, o którą wnioskuje Pan Arkadiusz Rakoczy jest niezasadne i zdaniem Komisji
Rada Gminy nie powinna takiej uchwały przyjąć, gdyż Rada Gminy może podejmować uchwały
tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów".
O wynikach analizy złożonej petycji Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
poinformował pozostałych radnych Rady Gminy Lipinki Łużyckie na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych w dniu 15 lutego 2021 r.
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