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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIII/301/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez 
jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin (zmienionej uchwałą Nr XXIII/555/16 z dnia 
18 października 2016 r.; uchwałą Nr XXXII/869/17 z dnia 5 lipca 2017 r.; uchwałą Nr XXXIII/897/17 
z dnia 12 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/1073/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.), 
§ 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Miejsce w żłobku mogą uzyskać dzieci spełniające łącznie 4 warunki:

1) są w wieku, o którym mowa w §2 ust. 1;

2) mają stałe miejsce zamieszkania na terenie miasta Szczecin;

3) mają Rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;

4) rodzice dziecka złożą pisemne oświadczenie o odbyciu przez dziecko ubiegające się 
o miejsce w żłobku, obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu 
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 753 ze zm.)”.

§ 2. W Załącznikach Nr 2 - 9 do uchwały Nr XIII/301/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 
17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej 
przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin (zmienionej uchwałą Nr XXIII/555/16 z dnia 
18 października 2016 r.; uchwałą Nr XXXII/869/17 z dnia 5 lipca 2017 r.; uchwałą Nr XXXIII/897/17 
z dnia 12 września 2017r. oraz uchwałą Nr XXXVI/1073/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.), 
§ 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejsce w żłobku mogą uzyskać dzieci spełniające łącznie 4 warunki:

1) są w wieku, o którym mowa w §2 ust. 1;

2) mają stałe miejsce zamieszkania na terenie miasta Szczecin;

3) mają Rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;

4) rodzice dziecka złożą pisemne oświadczenie o odbyciu przez dziecko ubiegające się 
o miejsce w żłobku, obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu 
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 753 ze zm.)”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.) obywatele polscy mają obowiązek wykonywania szczepień
u swoich dzieci. Szczepienia te mają na celu ochronę nie tylko szczepionych, ale również zapewnienie
bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkich obywateli kraju. Szczepienia ochronne w Polsce
i innych krajach uprzemysłowionych stają od przeszło dwóch dekad w ogniu krytyki ze strony
środowisk jawnie niechętnych tej formie profilaktyki chorób zakaźnych. Wygłaszane przez
aktywistów ruchów antyszczepionkowych oraz wyznawców medycyny naturalnej argumenty oraz
zarzuty przeciw szczepieniom dzieci i młodzieży oraz szczepionkom, jako lekom, nie są oparte na
wiarygodnych danych medycznych. Wbrew nieprawdziwym teoriom zagrożenie ze strony chorób
zakaźnych nie jest wcale mniejsze niż w przeszłości, co więcej wzrasta ono w ostatnich latach
wskutek zwiększania się liczby dzieci uchylających się od realizacji szczepień. Pomimo to, błędne
argumenty trafiają na podatny grunt podważając zaufanie do szczepień i szczepionek wśród rodziców
lub opiekunów dzieci objętych programem szczepień. Środkiem do osiągnięcia tych celów jest
dokładne rozeznanie potrzeb społecznych. Rodzice dzieci szczepionych zgodnie z zaleceniem
Ministerstwa Zdrowia wypełniających obowiązki płynące z ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia
oczekują, że ich dzieci będą bezpieczne w publicznych placówkach sprawujących opiekę nad ich
dziećmi. Wydaje się więc zasadne, aby promować i doceniać zachowania prozdrowotne i prospołeczne
mieszkańców naszego miasta. Zgodnie z tym oczekiwaniem wprowadza się zmiany do Statutu
„Zespołu Żłobków Miejskich” mające na celu wypełnienie tych zrozumiałych postulatów.

Przewodniczący Klubu Radnych Koalicja
Obywatelska

Łukasz Tyszler
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