
Stanisławów, dnia 1 czerwca 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  Rady 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 152.1.2021 petycja ws. przyjęcia przez Radę 

Gminy uchwały popierającej petycję 

„Alarm! STOP zabójczemu GMO-

STOP niebezpiecznej 

SZCZEPIONCE!” 

pozostawiono bez 

rozpatrzenia 

 

2. ORG 152.2.2021 petycja o wyrażenie opinii w sprawie 

przeprowadzenia Bezpośredniego 

Referendum Ludowego w celu 

dokonania przez obywateli polskich 

akceptacji jako Aktów Woli Narodu: 

Nowego Kodeksu Wyborczego oraz 

Nowego Ustroju Prezydencko- 

Ludowego dla Polski  

petycja nie została 

uwzględniona przez 

Radę Gminy 

3. ORG 152.3.2021 petycja o poparcie  Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu 

Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego 

petycja nie została 

uwzględniona przez 

Radę Gminy 

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, 

pozostawiono bez 

rozpatrzenia 

 



które mają wysokie wskaźniki 

wszczepialności 

5.  ORG 152.8.2021 petycja wzywająca Radę Gminy 

Stanisławów do przyjęcia uchwał:  

o zakazie stosowania na obszarze 

Gminy Stanisławów „maseczek 

ochronnych”, o zakazie stosowania 

kwarantann i izolacji, a także o 

zakazie stosowania „szczepionek” 

mRNA (wszystkich producentów) 

pozostawiono bez 

rozpatrzenia 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

         /-/ Waldemar Zbytek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sporządziła: 

Izabela Zagórska 


