
UCHWAŁA Nr XXXI/202/21 

RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 28 kwietnia 2021r  

 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r.  poz. 713, z późn.zm.) 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 

Rada Gminy Somianka uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji 

Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO reprezentowanego przez Panią Annę 

Szmelcer z dnia 5 stycznia 2021 r oraz uzupełnieniem do petycji z dnia 16 stycznia 

2021r, dotyczącej zagrożenia związanego ze stosowaniem i rozpowszechnianiem 

szczepionki przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, a także postulatu odwołania wszystkich 

obostrzeń, które zostały wprowadzone w związku z COVID-19 . 

 § 2 

Przekazuje się Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej petycję wymienioną w § 1 

do rozpatrzenia według właściwości. 

  § 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Somianka do przekazania petycji i 

zawiadomienia wnoszącej petycję o przekazaniu petycji. 

 § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

 

                                                                                         /-/ Krzysztof Jan Rakowski                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Do Przewodniczącego Rady Gminy Somianka wpłynęła  petycja Stowarzyszenia Polska 

Wolna od GMO reprezentowanego przez Panią Annę Szmelcer z dnia 5 stycznia 2021 r oraz 

uzupełnienie do petycji z dnia 16 stycznia 2021r. 

 

W petycji poruszona jest kwestia zagrożenia związanego ze stosowaniem                                     

i rozpowszechnianiem szczepionki przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, a także postulatu 

odwołania wszystkich obostrzeń, które zostały wprowadzone w związku z COCID-19 . 

 

  W toku rozpatrywania przedmiotowej petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

działająca w imieniu Rady Gminy przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w dniu                           

26 kwietnia 2021r.   

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

i nie posiada stosownych kompetencji do jej rozpatrzenia. 

 

Organizatorem szczepień przeciwko COVID-19 jest administracja rządowa, nie zaś organy 

jednostek samorządu terytorialnego.  Władze Gminy Somianka nie podejmowały i nie 

podejmują żadnych działań w zakresie wprowadzenia zarówno zakazów jak i nakazów 

związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19. 

W przepisach ustawy o samorządzie gminnym brak jest podstawy prawnej do podjęcia przez 

Radę Gminy uchwały popierającej petycję. 

 

 Rada Gminy Somianka podziela powyższą opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

oraz uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji. Rozpatrzenie petycji nie leży w 

kompetencji Rady Gminy Somianka i należy ją przekazać Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 

 

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

   

 

 

 

Przewodniczący Rady Gmin                                                   

/-/ Krzysztof Jan Rakowski                                                                                                                    

 
 


