
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2021 

PRZEZ RADĘ GMINY SADKOWICE 

 

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.870) informuję, że w roku 2021 Rada Gminy Sadkowice 

rozpatrzyła wskazane w tabeli poniżej petycje. 

 

Petycja to skierowane do organu władzy publicznej wystąpienie obywatelskie 

o podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie wnoszącego petycję. Jej 

przedmiotem może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia 

rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego 

petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnie ochrony w imię 

dobra wspólnego. Petycje wpływające do Rady Gminy Sadkowice rozpatruje się 

w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 

Szczegółowe informacje dotyczące składnia petycji znajdują się w BIP Gminy 

Sadkowice. 

 

W 2021 roku Rada Gminy Sadkowice rozpatrzyła 3 petycje: 2 petycje z grudnia 2020 

roku oraz jedną z 2021 roku.  

 
Lp. 

 
Imię i Nazwisko 
lub nazwa 
podmiotu 
wnoszącego 
petycje 
(w przypadku 
wyrażenia 
zgody, o której 
mowa w art.4 
ust.3 ustawy 
o petycjach) 
 

 
Przedmiot petycji 

 
Data złożenia 
petycji 

 
Informacja o sposobie 
załatwienia 
petycji 

1. Brak zgody na 
udostępnienie 

Petycja 
dotycząca 
szczepień 
przeciwko SARS-
CoV-2 

10.12.2020 r. Rada Gminy w dniu 28 
stycznia 2021 r. podjęła 
uchwałę 
Nr XXXI/170/2021, 
w której odmówiła 
uwzględnienia petycji 
z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu do 
uchwały. Udzielono 
odpowiedzi na petycję 
oraz opublikowano na 
stronie BIP Sadkowice 
 



2. Piotr Sterkowski Petycja 
dotycząca 
szczepień 
przeciwko SARS-
CoV-2 

14.12.2020 r. Rada Gminy w dniu 28 
stycznia 2021 r. podjęła 
uchwałę 
Nr XXXI/171/2021, 
w której odmówiła 
uwzględnienia petycji 
z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu do 
uchwały. Udzielono 
odpowiedzi na petycję 
oraz opublikowano na 
stronie BIP Sadkowice 

3. Teresa Garland Petycja o opinię 
w sprawie 
przeprowadzenia 
referendum 
ludowego 

24.02.2021 r. Rada Gminy w dniu 31 
maja 2021 r. podjęła 
uchwałę 
Nr XXXIII/189/2021, 
w której odmówiła 
uwzględnienia petycji 
z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu do 
uchwały. Udzielono 
odpowiedzi na petycję 
oraz opublikowano na 
stronie BIP Sadkowice. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady 

 

(-) Jan Idzikowski 


