Uchwała Nr 330 /XXXI/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:
§1
Odmawia się uwzględnienia petycji Pana Adama Matyszewskiego z dnia 10 grudnia 2020r.

w

sprawie przejęcia stanowiska w formie uchwały dotyczącej sprzeciwu przeciwko szczepieniom na
Covid-19 oraz wymuszenia gwarancji finansowych

przez rząd RP w przypadku

powikłań

poszczepiennych od producentów szczepionek z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie
jej załatwienia.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
/-/Krzysztof Leszczyński

Uzasadnienie

W sprawie rozpatrzenia petycji Pana Adama Matyszewskiego z dnia 10 grudnia 2020 roku
W dniu 10.12.2020r. do Urzędu Miasta Ciechanów wpłynęła petycja złożona przez Pana Adama
Matyszewskiego w sprawie przejęcia uchwały sprzeciwiającej się szczepieniem przeciw Covid- 19
oraz wymuszenia gwarancji finansowych przez rząd RP w przypadku powikłań poszczepiennych od
producentów szczepionek
Dnia 18.01.2021 odbyło się zdalne posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym
wszyscy zapoznali się z przedłożonym materiałem oraz odbyła się dyskusja. Komisja Skarg
Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu treści petycji nie znalazła podstaw do jej uwzględnienia
i podjęcia uchwały o żądanej treści, bowiem zgodnie z ogólnie dostępną wiedzą oraz pozyskanymi
informacjami
m.
in
ze
strony
rządowej
dostępnej
pod
adresem
:https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19/, szczepienia przeciwko Covid-19
są dobrowolne.
Dostawa szczepionek i odpowiedzialność firm uregulowana została pomiędzy całą Unią Europejską,
a firmami farmaceutycznymi.
Za odmową uwzględnienia petycji głosowało 7 radnych.

Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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