
Stanisławów, dnia 26 maja 2022 r. 

 

Sprawozdanie z petycji 

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku 

 

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 870) 

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, 

podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego 

petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra 

wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną prawną, jednostkę organizacyjną 

niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. 

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. do  Wójta Gminy Stanisławów wpłynęło  

5 petycji. 

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy o petycjach poniżej została 

przedstawiona zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych w 2021 roku: 

 

 

Lp. Numer sprawy Przedmiot petycji Sposób załatwienia 

petycji 

1. ORG 152.4.2021 petycja dotycząca prośby o wyrażenie 

sprzeciwu wobec ratyfikacji umowy 

międzynarodowej o zwiększeniu 

zasobów własnych UE i pozbawienia 

narodu polskiego resztek 

suwerenności oraz braku możliwości 

decydowania o losach Polski przez 

Polaków  

petycja rozpatrzona 

negatywnie 

2. ORG 152.5.2021 petycja dotycząca prośby o wyrażenie 

sprzeciwu wobec ratyfikacji umowy 

międzynarodowej o zwiększeniu 

zasobów własnych UE i pozbawienia 

narodu polskiego resztek 

suwerenności oraz braku możliwości 

decydowania o losach Polski przez 

Polaków 

petycja pozostawiona 

bez rozpatrzenia 

 

3. ORG 152.6.2021 petycja dotycząca przystąpienia gminy 

do konkursu w ramach programu 

„Podwórko NIVEA” – edycja 2021 

petycja rozpatrzona 

pozytywnie 



4. ORG.152.7.2021 petycja w sprawie działań rządu 

mających na celu przekupienie 

wyborców, aby zgodzili się przyjąć 

szczepionkę na Covid-19, dając 

wyróżnienia finansowe dla gmin, 

które mają wysokie wskaźniki 

wszczepialności 

petycja pozostawiona 

bez rozpatrzenia 

5.  ORG.152.9.2021 petycja dotycząca przekazania 

informacji do podległych jednostek 

edukacyjnych nt. programu 

edukacyjnego „Gotuj się na zmiany” 

petycja rozpatrzona 

pozytywnie 

 

 

 

 

         Wójt 

        /-/ Kinga Anna Sosińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Izabela Zagórska 


