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Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku  
przez Wójta Gminy Tczów oraz Radę Gminy Tczów 

 
 Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

z 2018 r. poz.870) informujemy, iż w 2020 roku do Rady Gminy Tczów wpłynęły 4 petycje, z których 

2 petycje zostały rozpatrzone w 2020 roku (2 petycje w 2021 roku), natomiast do Wójta Gminy 

Tczów w podanym okresie wpłynęła 1 petycja. 

Petycje rozpatrzone przez Radę Gminy Tczów: 

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 

1. Petycja w sprawie żądania podjęcia 
przez Radę Gminy Tczów uchwały  
w sprawie ochrony zdrowia 
mieszkańców gminy przed coraz 
większą ekspozycją na sztuczne pola 
elektromagnetyczne o coraz szerszym 
zakresie częstotliwości. 

Petycja z dnia 24 marca 2020 r. została przekazana do 
rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która 
na posiedzeniu w dniu 25 maja 2020 r. wyraziła swoje 
stanowisko w formie uchwały. Rada Gminy Tczów na 
podstawie opinii Skarg, Wniosków i Petycji podjęła 
uchwałę Nr XXVI/147/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. 
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji 
„Stop zagrożeniu zdrowia i życia” złożonej przez 
Koalicję Polska Wolna od 5 G.  

W przedmiotowej petycji, złożonej w imieniu wielu 
podmiotów, nie wskazano oznaczenia każdego z tych 
podmiotów oraz osoby reprezentującej podmiot 
wnoszący petycję, jak również nie wskazano miejsca 
zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów. 

Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o petycjach, jeżeli petycja 
nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust.2 
pkt 1 lub 2  pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 

O sposobie rozpatrzenia petycji poinformowano 
wnoszącego petycję pismem z dnia  
2 lipca 2020 r.  
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2. Petycja w interesie publicznym  
w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego poprzez: 

1) dofinansowanie pieniężne lub 
rzeczowe (tablety) rodziców 
mieszkających i wychowujących 
swoje dzieci w danej 
Gminie/Powiecie/Województwie  
w zakresie edukacji ich dzieci, które 
z powodu pandemii panującej  
w Polsce, a w tym panującym 
ograniczeniem liczby i miejsc  
w szkołach i przedszkolach nie 
mogą uczyć się w szkole lub 
przebywać w przedszkolu, a tym 
samym opieka, a zwłaszcza 
edukacja dzieci została przerzucona 
na ich rodziców; 

2) utworzenie miejsc i pomieszczeń, 
gdzie można zostawić odzież, 
obuwie oraz żywność dla osób 
potrzebujących. 

Petycja z dnia 31 maja 2020 r. została przekazana do 
rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która 
na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2020 r. wyraziła swoje 
stanowisko w formie uchwały. 

Rada Gminy Tczów na podstawie opinii Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji podjęła uchwałę  
Nr XXIX/157/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.  
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor 
z dnia 31 maja 2020 r. w zakresie zmiany przepisów 
prawa miejscowego. 

Rada Gminy uznała petycję za niezasadną, zarówno  
w zakresie punktu 1 jak również punktu 2, z przyczyn 
wskazanych w uzasadnieniu do podjętej przez Radę 
Gminy  uchwały. 

O sposobie rozpatrzenia petycji poinformowano 
wnoszącego petycję pismem z dnia  
28 sierpnia  2020 r. 

 

 

 Petycje rozpatrzone przez Wójta Gminy Tczów: 

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 
1. Petycja w sprawie przekazania do szkół 

podstawowych z terenu gminy informacji 
dotyczącej programu edukacyjnego 
pn.”Przygotujemy lepszy świat” 

Informacja została przekazana do podległych 
szkół z terenu gminy Tczów. 
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