
Zbiorcza Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 przez Wójta 

Gminy Tczów oraz Radę Gminy Tczów 

 

 Zgodnie z wymogami określonymi w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz.870) informujemy, iż w 2021 roku do Wójta Gminy Tczów wpłynęły 3 petycje, 

natomiast do Rady Gminy Tczów w powyższym okresie nie wpłynęła żadna petycja. Rada Gminy 

Tczów w 2021 r. rozpatrzyła 2 petycje, które wpłynęły w 2020 r.  

 

Petycje rozpatrzone przez Wójta Gminy Tczów: 

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 

1. Petycja z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

ratyfikacji umowy międzynarodowej  

o zwiększeniu zasobów własnych UE. 

Petycja została uznana za niezasadną. 

 

O sposobie rozpatrzenia petycji poinformowano 

wnoszącego petycje pismem z dnia 19 maja 2021 

roku. 

 

2. Petycje z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

ratyfikacji umowy o zwiększeniu zasobów 

własnych UE.  

Petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia,  

w związku z niespełnieniem wymogów określonych 

w art.4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach. 

 

O sposobie rozpatrzenia petycji poinformowano 

wnoszącego petycje pismem z dnia 19 maja 2021 

roku. 

 

 

3. Petycja z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wykorzystywania 

nowoczesnych mediów do prewencji 

nałogów. 

Petycja została uznana za niezasadną.  

 

O sposobie rozpatrzenia petycji poinformowano 

wnoszącego petycje pismem z dnia 20 maja 2021 

roku. 

 

 

 



Petycje rozpatrzone przez Radę Gminy Tczów: 

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 

1. Petycja z dnia 10 grudnia 2020 r.  

w sprawie masowych szczepień 

przeciwko wirusowi Sars-CoV-2. 

Petycja została przekazana do rozpatrzenia Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu  

w dniu 15 stycznia 2021 r. wyraziła swoje stanowisko 

w formie uchwały. Rada Gminy na podstawie opinii 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęła uchwałę 

Nr XXXVII/195/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie przez Radę 

Gminy Tczów uchwały dotyczącej równości wobec 

prawa, sprzeciwu wobec jakiejkolwiek dyskryminacji 

mieszkańców Gminy Tczów oraz w sprawie 

zobligowania Rządu RP do uzyskania gwarancji 

odpowiedzialności od producentów szczepionek  

w przypadku powikłań.  

Rada Gminy uznała petycję za niezasadną z przyczyn 

określonych w uzasadnieniu do podjętej uchwały. 

O sposobie rozpatrzenia petycji poinformowano 

wnoszącego petycje pismem z dnia 2 marca 2021 roku. 

2. Petycja z dnia 20 grudnia 2020 r.  

w sprawie podjęcia uchwały: „W obronie 

prawdy, godności i wolności człowieka” 

Petycja została przekazana do rozpatrzenia Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu  

w dniu 15 stycznia 2021 r. wyraziła swoje stanowisko 

w formie uchwały. 

Rada Gminy na podstawie opinii Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji podjęła uchwałę  

Nr XXXVIII/204/2021 z dnia 26 marca 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie przez Radę 

Gminy Tczów uchwały „W obronie prawdy, godności 

i wolności człowieka”. 

Rada Gminy uznała petycję za niezasadną, z przyczyn 

określonych w uzasadnieniu do podjętej uchwały. 

O sposobie rozpatrzenia petycji poinformowano 

wnoszącego petycje pismem z dnia 29 marca 2021 

roku. 
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