
UCHWAŁA NR XXXIV/499/21 
RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia apelu o korektę Narodowego Programu Szczepień przeciw 
COVID-19 w celu umożliwienia pracownikom administracji i obsługi placówek 

oświatowych zaszczepienia się w etapie pierwszym 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 42 ust.1 
pkt 3 Uchwały Nr XXX/497/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., 
poz. 537) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Apel Rady Miasta Kołobrzeg o korektę Narodowego Programu 
Szczepień przeciw COVID-19 w celu umożliwienia pracownikom administracji i obsługi 
placówek oświatowych zaszczepienia się w etapie pierwszym, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Przekazanie uchwały do Ministra Zdrowia powierza się Prezydentowi Miasta 
Kołobrzeg. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Lewandowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/499/21 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia 30 marca 2021 r. 

Apel Rady Miasta Kołobrzeg o korektę Narodowego Programu Szczepień przeciw 
COVID-19 w celu umożliwienia pracownikom administracji i obsługi placówek 

oświatowych zaszczepienia się w etapie pierwszym. 

W związku z wysoką zachorowalnością na COVID-19 w Polsce i prowadzonymi 
szczepieniami kadry oświatowej, Rada Miasta w Kołobrzegu zwraca się z apelem o objęcie 
szczepieniami grupy pracowników administracji i obsługi pracujących stacjonarnie 
w szkołach, przedszkolach i żłobkach w jak najszybszym terminie. W ostatnim czasie trwają 
szczepienia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświaty na terenie Polski. Rada Miasta 
Kołobrzeg dostrzega niebezpieczeństwo narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
również pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. Pracownicy 
niepedagogiczni mają bowiem bezpośrednią styczność z uczniami biorącymi udział 
w zajęciach stacjonarnych, z ich rodzicami oraz z kadrą pedagogiczną. Ponadto 
odpowiadają za utrzymanie czystości i bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym we wszystkich 
jednostkach oświatowych. Razem z nauczycielami tworzą zespół w danej placówce. Dlatego 
też aby zapobiec transmisji koronawirusa na terenie szkoły, przedszkola czy żłobka, należy 
zadbać o bezpieczeństwo wszystkich pracowników m.in. umożliwiając im skorzystanie ze 
szczepień przeciw COVID-19 równocześnie z nauczycielami. Jak wskazano na wstępie, 
Rada Miasta Kołobrzeg apeluje o priorytetowe potraktowanie wszystkich pracowników 
oświaty w kwestii dostępu do szczepień. 

  
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Lewandowski 
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