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RG.152.1.2021 

Stowarzyszenie Polska 
Wolna od GMO 
reprezentowane przez 
PaniCl Ann~ Szmelcer -
PrzewodniczClcCl 
ul. Jagiellonska 21 
44-100 Gliwice 

Dotyczy: 	petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. oraz uzupefnienia do petycji z dnia 
16 stycznia 2021 r. 

Odpowiadajqc na petycj~ z 5 stycznia 2021 r. (i uzupefnienie do petycji 
z dnia 16 stycznia 2021 r.) skierowanq mi~dzy innymi do W6jta Gminy 
Somianka za posrednictwem poczty elektronicznej - w tresci kt6rej 
zasygnalizowano zagrozenia zwiqzane ze stosowaniem i rozpowszechnianiem 
szczepionki przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, a takze zwr6cono 
si~ z postulatem odwofania wszystkich obostrzen, kt6re zostafy wprowadzone 
w zwiqzku z COVID-19, uprzejmie informuj~: 

Organizatorem szczepien przeciwko COVID-19 jest administracja 
rzqdowa, nie zas organy jednostek samorzqdu terytorialnego. Jednoczesnie 
informuj~, ze wfadze Gminy Somianka nie podejmowafy i nie podejmujq 
zadnych dziafan w zakresie wprowadzenia zar6wno zakaz6w jak i nakaz6w 
zwiqzanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19. 

Natomiast panujqce na terenie gminy Somianka obostrzenia 
Sq konsekwencjq powszechnie obowiqzujqcych przepis6w ustanowionych 
w drodze regulacji ustawowej oraz w formie akt6w wykonawczych 0 zasi~gu 

og6lnokrajowym. 

Wnioskowane w tresci petycji dziafania nie nlieszczq si~ zatem 
w kompetencji organ6w gminy. W przepisach ustawy 0 samorzqdzie gminnym 
nie znajduj~ podstawy prawnej do podj~cia przez Rad~ Gminy uchwafy 
popierajqcej petycj~. 

Majqc powyzsze na uwadze - adresatem postulat6w w tym zakresie 
powinny byc organy wfadzy ustawodawczej oraz organy administracji rZqdowej. 
Z uwagi na okolicznosc, ze z tresci petycji wynika, iz posr6d jej adresat6w 
Sq wfasciwe w sprawie podmioty (tj. czfonkowie Rzqdu Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Posfowie i Senatorowie), ograniczono si~ do przyj~cia 

do wiadomosci wyrazonych w petycji spostrzezen. 



Nadmienia, ze odwzorowanie cyfrowe petycji oraz uzupetnienie do petycji 
(skan) zostaty umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Gminy 
Somianka w zaktadce "Pet ycje" , tqcznie z danymi z przebiegu post~powania. 
Tresci zawarte w petycji oraz uzupetnieniu do petycji zostaty przekazane 
radnym. 

Wyrazam nadziej~, ze powyzsze wYJasnlenia zqstanq przez Paniq 
przyj~te oraz prosz~ 0 poinformowanie 0 tresci niniejszego pisma pozostatych 
zainteresowanych. 

Z powa' / nie~ 


