
    Protokół z posiedzenia komisji 

Skarg, wniosków i petycji 

 z  20 stycznia 2021 r.    

             ================================================================================== 

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z planem pracy 

Komisji 

Temat pracy komisji: 1.Rozpatrzenie Petycji ws. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

planowanych od 2021r.  (DU-RM.0005.18.2020) 

2. Rozpatrzenie Petycji ws. „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”(DU-

RM.0005.19.2020) 

Prowadzący obrady: Jarosław Deleska - przewodniczący komisji. 

Czas trwania posiedzenia: 0:30 (14:30 do 15:00) 

Frekwencja Radnych: 

Dariusz Pietrzykowski 

Barbara Strzelecka 

Patrycja Juszczyk 

 

Pozostałe osoby: 

Tomasz Wójkowski- Radca Prawny 

Wojciech Siński- wnoszący petycję ws. szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 planowanych 

od 2021r. 

Ustalenia i Rozstrzygnięcia: 

Projekt Nr 4 w sprawie przekazania petycji 

Projekt Nr 5 w sprawie przekazania petycji 

J.Deleska- Witam państwa na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Witam Radnych i 

zaproszonych gości. Na podstawie ilości zalogowanych członków komisji stwierdzam kworum 

niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych opinii. Tematem dzisiejszego 

spotkania jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji ws. szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-Cov-2 planowanych od 2021 r. oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

przekazania petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”. Punkt 3 to są sprawy 

bieżące i wnioski. Poddaję  pod głosowanie proponowany porządek obrad. 

Głosowanie: 

za-4 

przeciw- 0 

wstrz-0 

ilość członków komisji:4 



ilość członków komisji podczas głosowania:4 

J.Deleska- Stwierdzam, że wszyscy członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek obrad.  Nikt 

nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do punktu 1 naszego spotkania tzn 

do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie petycji ws. 

masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 .Bardzo proszę autora petycji o zabranie 

głosu. 

W.Siński- dziękuje bardzo. Na początku chciałbym podziękować, że państwo pochylacie się nad 

sprawą. Uważam, że wprowadzenie programu powszechnych szczepień w Polsce, czy dotyczy nas 

mieszańców Czeladzi, produktem, który jest nieprzebadany, którego skład do końca jest niewiadomy, 

wprowadzony po raz pierwszy na szerszą skalę. Wcześniej był taki produkt w systemie mRNA był 

wcześniej eksperymentalny, wprowadzany bez powodzenia. Dlatego uważam, że taki apel do rządu, 

żeby przynajmniej mógł zabezpieczyć roszczenia czy właściwie problemy zdrowotne po otrzymaniu 

tej szczepionki jest zasadne. Tak jak mówiłem wcześniej produkt, który jest nieprzebadany do końca, 

ponieważ sami producenci tych szczepionek na swoich stronach podają, że termin zakończenia badań 

medycznych nad tym produktem to jest styczeń  2023. Czyli dzisiaj można powiedzieć, że jeśli, ktoś 

nawołuje, aby szczepić się takim produktem to tak naprawdę nawołuje do uczestnictwa w 

eksperymencie medycznym, natomiast akurat u nas system prawny jest taki, że konstytucja mówi o 

takiej sytuacji, że jeśli ktoś chce uczestniczyć w badaniach medycznych, eksperymencie medycznym 

to musi wyrazić na to zgodę . Powinna być informacja, że taki eksperyment medyczny jest 

prowadzony. Dlatego uważam, że taki apel wystosowany przez Radę Miasta w Czeladzi do Prezesa 

Rady Ministrów byłby stosowny. Zdaje sobie sprawę, że Rada Miasta nie jest władna w tym aby coś 

nakazać czy zakazać rządowi, tylko rząd robi tak jak uważa za stosowne, nie wiadomo jakimi kieruje 

się zasadami, natomiast tutaj co Rada Miasta może zrobić to wystosować taki apel i gorąco tutaj 

namawiam, żeby ten apel podjąć. Jeśli Państwo stwierdzicie, że nie będziecie się wypowiadać w tym 

temacie to zaproponuje kolejne rozwiązanie. 

J.Deleska- z wypowiedzi Pana wynika taki wniosek, że zdaje Pan sobie sprawę z tego, że Rada 

Miasta nie jest władna w sprawie tej petycji. Każdy obywatel powinien wyrazić zgodę. Z tego co 

wiem i jest powszechnie wiadomo to szczepienia są dobrowolne, natomiast apel do rządu, nie wiem 

dlaczego ta petycja trafiła do Rady kiedy Pan zdaje sobie sprawę, że Rada nie jest władna. To raczej 

powinno wyglądać w ten sposób, że powinien Pan ten apel do rządu bezpośrednio przekazać.Bardzo 

bym prosił Pana mecenasa o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

W.Siński- jeśli mogę wejść w słowo przed Panem mecenasem. Jeśli chodzi o dobrowolność to tak są 

dobrowolne tak samo jak są bezpłatne. Jeśli są dobrowolne, ale osoba zaszczepiona będzie miała 

jakieś profity z tego tytułu i Państwo uważają, że tak to powinno być to można powiedzieć, że jest to 

segregacja sanitarna. Nie można robić tak, że  ktoś się zaszczepi dobrowolnie bo nie słyszałem o 

takiej sytuacji, że ktoś kogoś przymuszał siłą fizyczną natomiast  proszę zwrócić uwagę co dzieje się 

w wojsku czy placówkach medycznych. W wojsku nie ma możliwości awansu. Wprowadza się 

zupełnie inne zasady, które nie są związane z tym czy ktoś ma jakieś zdolności, osiągnięcia itd.   Rada 

nie jest władna aby zmienić te decyzje, natomiast może apelować i to jest wyrażenie stanowiska. 

Niech się szczepi każdy, kto chce to jest bezwzględnie i nic ponad to. 

J.Deleska- bardzo proszę Panie mecenasie jeszcze chwilę. Pani Radna 



B.Strzelecka- chciałam tylko dodać, że wiemy wszyscy, że to są szczepienia  dobrowolne i każdy 

własnym podpisem wyraża akces, że chce się zaszczepić. Z tego co wiem są deklaracje, że własnym 

podpisem wyrażamy chęć do szczepienia i to już jest decyzja każdego obywatela. 

J.Deleska- bardzo proszę Pana mecenasa o zajęcie stanowiska w tej sprawie 

T.Wójkowski- muszę się odnieść do strony formalnej, w mojej ocenie tak jak się wyraziłem w opinii 

prawnej sporządzonej dla komisji, ta petycja dotyczy kwestii, która nie należy do kompetencji Rady 

Gminy i w związku z tym powinna zostać przekazana do rozpatrzenia właściwemu organowi. 

Rozumiejąc  obawy, które osoba wnosząca petycję zgłasza Rada nie ma żadnych uprawnień żeby tą 

petycją się zająć, żeby w jakikolwiek sposób ingerować w proces ustalania zasad tych szczepień, tej 

dobrowolności czy ewentualnego braku dobrowolności, czy odpowiedzialności koncernów 

farmaceutycznych, które są producentami tych szczepionek. Na marginesie mogę powiedzieć, że o 

ile wiem kwestia tej odpowiedzialności koncernów farmaceutycznych, o której Pan również w petycji 

wspominał została już przez polski rząd rozstrzygnięta i polski rząd przyjął na siebie 

odpowiedzialność za ewentualne niepożądane skutki tych szczepień. Z drugiej strony, jak przed 

chwilą powiedziała Pani Radna wiemy wszyscy, że te szczepienia są dobrowolne. To jest też moja 

opinia jako osoby obserwującej życie społeczne i też prawnika uważam, że jeśli ktokolwiek by 

wyciągał negatywne konsekwencje czy ktoś się zaszczepił czy nie to narusza przepisy prawa. To nie 

jest kompetencja Rady Miejskiej żeby się tym zajmować. Urząd Miasta w Czeladzi na pewno w żaden 

sposób nie dyskryminuje nikogo kto jest zaszczepiony czy nie jest zaszczepiony. 

W.Siński- dziękuje Panu mecenasowi za te ostatnie zdanie bo chciałem zadać takie retoryczne 

pytanie, ale jak Pan mecenas odpowiedział to już jest bardzo dużo. Jedna uwaga odnośnie działań 

rządu, aby zabezpieczyć roszczenia, albo kwestie niepożądanych odczynów poszczepiennych to 

według informacji publikowanych dzisiaj to wychodzi na to, że rząd stworzył specjalny fundusz, 

który będzie rekompensował działania niepożądane szczepionki te, które wymienione zostały przez 

producenta. Zdarzają się zdarzenia niepożądane np. zgon tj. w Norwegii. Producent takich działań 

niepożądanych nie ujął także za zgon z tego funduszu nie będzie wypłacanych pieniędzy. Tak 

naprawdę przyjmując ten lek, pacjent będzie się godził na to, że otrzyma odszkodowanie z tytułu 

wstrząsu lub porażenia nerwu twarzowego.  Jeśli Rada nie będzie uczestniczyć w przywilejach dla 

zaszczepionych to jest dla mnie dużo. Proszę o przekazanie tej petycji do organu właściwego. 

J.Deleska- Dziękuje. Bardzo proszę Pani Radna Juszczyk. 

P.Juszczyk- chciałam kilka słów do Pana wnioskodawcy. Doceniam Pana optymizm wnioskując po 

tym, że uważa Pan, że nasz rząd wysłuchuje jakichkolwiek apeli płynących z samorządów. Chce pana 

uświadomić, że nasz rząd nie wysłuchuje żadnych apeli np. w sprawie edukacji czy finansowania 

edukacji. Nasz rząd robi po prostu co chce. Uważam, że choćbyśmy skierowali 500.000 apeli i choćby 

każde miasto podjęło taki apel to reakcja rządu będzie taka sama jak na historyczne już strajki kobiet, 

w których uczestniczyło miliony Polaków. Radziłabym Panu ten optymizm zahamować i zobaczyć 

jaka jest rzeczywistość w naszym kraj. Z doświadczenia kilkuletniego odkąd obecny rząd sprawuje 

swoją władzę mogę Pana zapewnić. Wnioskodawca sądzi,  że Rada Miejska jest w stanie cokolwiek 

zrobić a ja chce uświadomić wnioskodawcę, że nasz rząd samorząd ma za nic i to wszystko. 



J.Deleska- bardzo proszę trzymać się tematu komisji dzisiejszego posiedzenia tzn rozpatrywania 

petycji. Natomiast co Rada Miasta może to określa art. 18 ustawy o samorządzie gminnym. Wracając 

do kwestii merytorycznych chciałbym dopowiedzieć, że w przypadku tej konkretnej petycji organem 

właściwym będzie taki organ, w którego kompetencji będzie żądanie objęte petycją, tzn taki organ, 

który ma prawną możliwość jej realizacji. Nawiązując do art.18  ust.2 pkt 1-15 ustawy o samorządzie 

gminnym stwierdzam, że Rada Miejska w Czeladzi nie jest organem właściwym do rozpatrzenia tej 

petycji. Czy ktoś z Państwa radnych ma w tym temacie coś jeszcze do powiedzenia. W takim razie 

proponuje przystąpić do głosowania projektu uchwały w sprawie przekazania petycji. Będziemy 

głosować za treścią tego projektu. Odczytanie projektu uchwały. Proszę członków komisji o 

przegłosowanie projektu uchwały. 

Głosowanie: 

za-4 

przeciw- 0 

wstrz-0 

ilość członków komisji:4 

ilość członków komisji podczas głosowania:4 

J.Deleska- Stwierdzam, że wszyscy członkowie komisji głosowali za przyjęciem projektu uchwały. 

Przechodzimy do drugiego punktu obrad komisji tj. projektu w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej uchwalenia przez Radę Miasta uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności 

człowieka”. Bardzo proszę Pana mecenasa o przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie. 

T.Wójkowski- odnośnie tej drugiej petycji, uwagę przedstawiłem podobną tak jak w przypadku 

pierwszej omawianej dzisiaj tzn z treści tej petycji wynika, że dotyczy ona kwestii, która nie leży  w 

kompetencjach Rady Gminy. Tryb postępowania powinien być jak w przypadku petycji dot. 

szczepień. Z treści tej petycji wynika, że została złożona przez bliżej niesprecyzowany organ 

kolegialny, grupę osób. Ustawa nakazuje w takiej sytuacji wymienić osoby, które wnoszą petycję, w 

tej petycji osoby takie nie są wymienione. Na końcu jest tylko wskazane kto treść opracował, 

natomiast czy to są osoby wchodzące w skład tego komitetu czy też nie to petycja moim zdaniem 

tego nie rozstrzyga na tej podstawie w oparciu o przepisy ustawy  można zostawić tą petycję bez 

rozpoznania jako niespełniającą wymogów formalnych. Trudno wyrazić stanowisko w tej sprawie 

ponieważ ta petycja jest napisana w enigmatyczny sposób. Moim zdaniem z redakcji tego dokumentu 

wynika, że jest wnoszony przez wiele osób natomiast w treści nie są nigdzie wymienione. To jest 

dokument, który również nie leży w kompetencjach miasta i  powinna być przekazana według 

właściwości. 

J.Deleska- czy ktoś z Radnych ma coś do powiedzenia w tej sprawie. Tak jak Pan mecenas stwierdził 

powinniśmy się odnieść do art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i stwierdzić, że Rada Miejska w 

Czeladzi nie jest organem właściwym do rozpatrzenia tej petycji. Mam rozumieć Panie mecenasie, 

że tym tropem pójdziemy. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały ws. przekazania 

petycji  „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”. Odczytanie projektu uchwały. 



Głosowanie: 

za- 4 

wstrz-0 

przeciw-0 

ilość członków komisji:4 

ilość członków komisji podczas głosowania:4 

Opinia pozytywna 

J.Deleska- Stwierdzam, że wszyscy członkowie Komisji głosowali za przyjęciem projektu uchwały. 

Czy są jakieś sprawy bieżące? W związku z wyczerpaniem porządku obrad  zamykam posiedzenie 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

 

Protokołowała             Przewodniczący 

 

Jarosław Deleska 

 

Milena Kubasik- Janicka                      

 

 

Data napisania protokołu :21.01.2021 

Data podpisania protokołu :.............................. 

Data przekazania protokołu do BIP : …........... 

 

 

 

 


