UCHWAŁA Nr XXXIV/303/21
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego zlożonej w interesie
pubHcznym w spi.awie przyjęcia uchwabr dotyczącej szczepionek na wirusa
SARS-CoV-2
Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia s maDca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Jędrzejowie podejmuje uchwałę
w następuj ącym brzmieniu:

§1.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Jędrzejowie uznać petycję za niezasadną.

§2.

Opisany w § 1 sposób rozpatrzenia petycji jest wynikiem okoliczności podniesionych
w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały w tym m.in. przesłanie osobie składającej petycję odpisu niniejszej
uchwały wraz z uzasadnieniem powierza się Przewodniczącemu Rady Miej skiej w Jędrzej owie.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie wpłynęła petycja Pana
Piotra Sterkowskiego żłożona w interesie publicznym w sprawie podjęcia przez Radę Miejską
w Jędrzejowie uchwały dotyczącej szczepionek na wirusa SARS-CoV-2.
Zgodnie z § 76 Statutu Gminy Jędrzejów (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r. poz. 3461)

petycja była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Jędrzejowie na posiedzeniach w dniu 11 i 25 stycznia 2021 r. Z uwagi na ftkt, iż w dniu
11 grudnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Jędrzejowie wpłynęła od Pana Arkadiusza Rakoczego
dmga petycja w interesie publicznym o treści identycznej jak niniejsza, Komisja rozpatrywała
na w/w posiedzeniach obie petycje łącznie.
Na pierwsze z powyższych posiedzeń został dodatkowo zaproszony radny spoza składu
Komisji ponadto zaproszono również do wzięcia udziahi (za pomocą środków komunikacji
elektronicznej ) składaj ących petycj e. Zaproszony radny przedstawił swoj e stanowisko Komisj i,
natomiast składający petycje w posiedzeniu nie wzięli udziału. W toku posiedzenia Komisja
merytorycznie przeanalizowała treść petycji i uznała je za uzasadnione albowiem w ocenie
Komisji ze względu na wyjątkowo krótki czas w jakim szczepionki zostały opracowane nie
można całkowicie wykluczyć, iż będą one miały skutki uboc2ne. Powyższe stanowisko
Komisja w składzie trzyosobowym przyjęła na posiedzeniu w dniu 11 styczmia 2021 r. oraz

przygotowała dla Rady Gminy projektjednej uchwały łącznie uznający obie petycje za zasadne.
Projekt ten Komisja zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 25 styczria 2021 r.

Opisany wyżej projekt był procedowany na -11 sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie
w dniu 28 stycznia 2021 r. Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały w brzmieniu
określonym w powyższym projekcie był następujący:
Za - 4 głosy
Przeciw - 1 1 głosów
Wstrzymało się - 1 głos

Jeden Radny nie oddał głosu

Powyższe oznacza, że Rada projektu nie przyjęła. W toku dyskusji nad projektem
wskazano, iż jeżeli zostały złożone dwie odrębne petycje to należy podjąć dwie osobne
uchwały. Każda z petycji powima być bowiem rozpatrzona odrębnym rozstrzygnięciem Rady
Miejskiej w Jędrzejowie wydawanym w fomie stosownej uchwały. Ponadto zwrócono uwagę
na fikt, że w przypadku uznaria petycji za zasadne treść § 4 powinna stanowić część
uzasadnienia. Tekst ten ma następujące brzmienie:
Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wszyscy są wobec prawa
równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może
być dyskiyminowany w życiu politycznym, społeczmym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania
władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluc2ające społecznie miesżkańców

gminy Jędrzejów z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitamych. Działania
rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na
uzędników czy fimkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społec2ności czy wspólnoty
wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek fomy segregacji mieszkańców gminy Jędrzejów.
Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi

biorcami mają być także miesżkańcy gminy Jędrzejów, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by
Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku
jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy
artykułem 3 9 Konstytucj i RP zabraniaj ącej poddawania obywateli eksperymentom naukowym,
w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody".

Z uwagi na fikt, iż jak wspomniano wyżej pierwotny projekt uchwały rozpatrującej
przedmiotową petycję nie został przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2021 r.
sprawa ponownie trafiła pod obrady Komisji Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu
23 lutego 2021 r.

Rozpatrując sprawę po raz kolejny Komisja:
- ponownie przeanalizowała petycję pod względem merytoryc2mym i zmieniła pierwotne
stanowisko o uznaniu petycji za zasadną; w petycji poproszono aby Rada Miejska
w Jędrzejowie wypowiadała się w sprawie nie leżącej w kompetencji organu stanowiącego
samorządu gminnego, zatem należy ją uznać za niezasadną,
- pod względem fomalnym uwzględniła postulaty zgłoszone na sesji Rady Miejskiej
w Jędrzejowie w dniu 28 stycznia 2021 r. i przygotowała dwie odrębne uchwały osobno
rozpatrujące każdą z petycji, a także umieściła proponowmą przez składającego petycję treść
uchwały w uzasadnieniu.

W takiej fomie Komisja wniosła pod obrady Rady Miejskiej w Jędrzejowie projekt
uchwały rozpatruj ącej petycj ę Pana Piotra Sterkowskiego.
Rada Miejska w Jędrzejowie w oparciu o przedstawione wyżej stanowisko Komisji
uznała przedmiotową petycję za niezasadną i podjęła niniejszą uchwałę.

Przewodniczący Komisji Skarg, Whiosków i Petycji

mgr Komad Kałka

