
UCHWAŁA Nr XXIX/190/21 

RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 28 stycznia 2021 r 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Somianka uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Po zapoznaniu się z petycją wniesioną w dniu 11 grudnia 2020 r w interesie publicznym 

w zakresie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców oraz dot. 

pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek w przypadku powikłań, 

pokrycia kosztów prawnych i finansowych wystąpienia odczynów poszczepiennych, 

petycję uznaje się za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej 

uchwały, które stanowi jej integralną część.  

 § 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Somianka do poinformowania osoby 

wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia.. 

 § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

 

                                                                                         /-/ Krzysztof Jan Rakowski                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Do Przewodniczącego Rady Gminy Somianka w dniu 11.12.2020r. wpłynęła petycja 

mieszkanki Warszawy. 

 

W petycji autorka porusza kwestię równego traktowania przez władze publiczne, 

dyskryminacje, wykluczenia społecznego jak również masowych szczepień przeciw wirusowi 

SARS-CoV-2, których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy 

Somianka, chce aby Rząd RP uzyskał pisemną gwarancję ze strony producentów szczepionek, 

że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty 

prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.  

 

 W toku rozpatrywania przedmiotowej petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

działająca w imieniu Rady Gminy, przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w dniu 

27.01.2021r. 

 

 Po dokonanej analizie komisja ustaliła, iż Rada Gminy nie jest właściwym organem                   

i nie posiada stosownych kompetencji do jej rozpatrzenia. 

 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

   

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy                                           

/-/ Krzysztof Jan Rakowski                                                                                                                    

 


