
 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH 

ROZPATRZONYCH W ROKU 2021 PRZEZ WÓJTA 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) informuje się, że w roku 2021 do Wójta Gminy Sadkowice wpłynęły 2 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 Urzędu Gminy w Sadkowicach 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 Wójt Gminy Sadkowice rozpatrzyła następujące petycje.   

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 wnoszącego 

petycję na ujawnienie 

danych osobowych 

Petycja w sprawie 

przygotowania pakietu 

profilaktycznego 

06.02.2021 r Udzielono odpowiedź na petycję 

oraz opublikowano na stronie 

BIP. W odpowiedzi 

poinformowano, że Samorząd 

Gminy Sadkowice nie posiada 

stosownych uprawnień do 

podejmowania zaleceń 

dotyczących odpowiedniej 

suplementacji witaminy D dla 

osób starszych.  Badanie stanu 

zdrowia i dobór leków może 

zalecić wyłącznie lekarz w 

związku ze sprawowaną opieką 

medyczną.  Z tego powodu nie 

uwzględniono niniejszej petycji. 

2. Szulc-Efekt sp. z o. o., ul. 

Poligonowa 1, 04-051 

Warszawa                    

oraz                                 

Xs- Events Sp. z o.o. 

Sp.k,   ul. Morszyńska 55         

02-916 Warszawa   

Petycja do Kierownika 

Jednostki o rozpatrzenie 

prośby dotyczącej 

przystąpienia 

Gminy/Miasta/Szkoły- 

do konkursu w ramach 

„Podwórko NIVEA” -

edycja 2021. 

01.04.2021 Udzielono odpowiedź na petycję 

oraz opublikowano na stronie 

BIP. W odpowiedzi 

poinformowano, że Petycję 

przekazano w dniu 6 kwietnia do 

wszystkich Szkół Podstawowych 

na terenie Gminy Sadkowice w 

celu zapoznania się z 

Regulaminem Konkursu i 

podjęcia decyzji o przystąpienia 

do Konkursu. 

Poinformowano również, że 

Szkoły jak również   Gmina 

Sadkowice nie potwierdzają 

woli udziału w konkursie 

„Podwórko Nivea 2021” z uwagi 



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 

na uwarunkowania lokalizacyjne 

placu zabaw wynikające z 

Regulaminu Konkursu.                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                             Wójt 

                                                                                                                 (-) Karolina Kowalska 


