
UCHWAŁA NR XXIV/218/2021 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 22 września 2021 r. 

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję wniesioną w dniu 9 czerwca 2021 r. przez grupę podmiotów 
w sprawie działań rządu mających na celu przekupienie wyborców, aby zgodzili się przyjąć szczepionkę na 
Covid-19, dając wyróżnienia finansowe dla gmin, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia oraz do prowadzenia korespondencji w tej sprawie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 9 czerwca 2021 r. do Rady Gminy Stanisławów wpłynęła petycja/list otwarty wniesiona 

przez grupę podmiotów wypisanych pod petycją a także wskazanych jako 90 uczestników spotkania 

wolnych ludzi z różnych regionów Polski, które odbyło się 29-30 maja 2021 roku dotycząca działań rządu 

mających na celu przekupienie wyborców, aby zgodzili się przyjąć szczepionkę na Covid-19, dając 

wyróżnienia finansowe dla gmin, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności.   

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 2 września 2021 

r. Komisja po zapoznaniu się z treścią petycji i po przeprowadzonej dyskusji wydała opinię  

o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia z uwagi na fakt, iż nie spełnia wymogów formalnych,  

o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870). 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, petycja powinna zawierać m.in. wskazanie miejsca 

zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, a jeżeli 

podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub 

siedzibę każdego z tych podmiotów.  

Petycję wniosła grupa podmiotów, jednakże dla każdego z nich nie wskazano miejsca zamieszkania 

(dla osób fizycznych) lub siedziby (dla innych podmiotów niż osoby fizyczne). Wskazano za to tylko ich 

wspólny adres do korespondencji, co jednak nie jest spełnieniem wszystkich koniecznych przesłanek z art. 4 

ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach. 

Wobec powyższego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, przedmiotowa 

petycja pozostaje bez rozpatrzenia. 
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