
UCHWAŁA NR XXV/212/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie masowych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Na podstawie art.l8b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) 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. Uznaje się za bezzasadną petycję w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Artur
>aj*iusz 
[recznikowski
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Załącznik do uchwały Nr XXV/212/2020 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 grudnia 2020 r.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/212/2020

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie masowych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Pan Arkadiusz Niuk w dniu 9 grudnia 2020 r. (data wpływu 10.12.2020 r.) wystosował do Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim petycję, w której zwrócił się o pilne podjęcie uchwały zobowiązującej Rząd 
do otrzymania od producenta szczepionek na SARS-CoV-2 pisemnych gwarancji, że w przypadku 
jakichkolwiek powikłań gotowi są ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe niepożądanych odczynów 
poszczepiennych. Powołał się przy tym na art. 39 Konstytucji, twierdząc, że zabrania on poddawania obywateli 
ekspeiymentom medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Powszechną wiedzą, na dzień dzisiejszy jest to, że szczepienia, o których mowa powyżej będą miały 
charakter dobrowolny i nie noszą znamion eksperymentu medycznego. Rada Miejska nie podziela zatem 
żadnych z obaw wymienionych przez autora petycji.

Jednocześnie, należy wskazać, że Rada Miejska nie posiada kompetencji do tego, by w drodze uchwały 
zobowiązywać Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do jakichkolwiek działań lub zachowań. Tym samym 
nie występują formalne możliwości, by spełnić prośbę wnoszącego petycję.

W związku z powyższym petycję należało uznać z bezzasadną.

PRZEWODNICZĄCY RAD'

Dariusz Art, [ecznikowsiu
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