
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH 

ROZPATRZONYCH W ROKU 2020 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 2020 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 2020 roku do Rady Gminy Sadkowice adresowane były 4 petycje z tego  dwie pozostały do rozpatrzenia w 

2021 roku. 

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa 

podmiotu wnoszącego pety-

cje (w przypadku wyraże-

nia zgody, o której mowa w 

art.4 ust.3 ustawy o pety-

cjach) 

Przedmiot petycji Data złożenia 

petycji 

Informacja o sposobie załatwienia 

petycji 

1. Koalicja Polska Wolna 

od 5G 

 PETYCJA Stop za-

grożeniu zdrowia i 

życia 

23.03.2020 r. W związku z nie wypełnieniem  

wymogu wynikającego   z art. 4 

ustawy o petycjach  poinformo-

wano wnoszącego petycję, że do 

chwili nie uzupełnienia wniosku o 

dane wynikające z ustawy, petycja 

nie będzie rozpatrzona.  Treść pe-

tycji  opublikowano  na stronie 

BIP. 

2. Renata Sutor Petycja w interesie  

publicznym  w zakre-

sie zmiany przepisów 

prawa miejsco-

wego(wprowadzenie 

lokalnej „tarczy  an-

tykryzysowej”) 

02.04.2020 r. Rada Gminy w dniu 10 czerwca 

2020 r. podjęła uchwałę nr 

XXIV/134/2020, w której  odmó-

wiła  uwzględnienia  petycji z 

przyczyn wskazanych w uzasad-

nieniu do uchwały. Udzielono od-

powiedź na petycję oraz opubliko-

wano  na stronie BIP Sadkowice.   

 

  



Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa 

podmiotu wnoszącego pety-

cje (w przypadku wyraże-

nia zgody, o której mowa w 

art.4 ust.3 ustawy o pety-

cjach) 

Przedmiot petycji Data złożenia 

petycji 

Informacja o sposobie załatwienia 

petycji 

3. Brak zgody na udostęp-

nienie 

Petycja w interesie  

publicznym  w zakre-

sie równego trakto-

wania ludzi przez 

władze publiczne 

oraz uzyskania  pi-

semnej gwarancji 

przez Rząd RP od 

producentów szcze-

pionek  SARS-CoC-

CoV-2 w przypadku 

wystąpienia niepożą-

danych odczynów 

poszczepiennych 

10.12.2020 r. Petycja  pozostawiona do rozpa-

trzenia w 2021 roku. 

4 Piotr Sterkowski Petycja w interesie  

publicznym  w zakre-

sie równego trakto-

wania ludzi przez 

władze publiczne 

oraz uzyskania  pi-

semnej gwarancji 

przez Rząd RP od 

producentów szcze-

pionek  SARS-CoC-

CoV-2 w przypadku 

wystąpienia niepożą-

danych odczynów 

poszczepiennych 

14.12.2020 r. Petycja  pozostawiona do rozpa-

trzenia w 2021 roku. 

 

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                                          (-)  Jan Idzikowski 


