
UCHWAŁA NR XXX/174/2021 
RADY GMINY CISEK 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z treścią petycji w sprawie uświadomienia wyborców na temat ryzyka związanego 
z eksperymentem medycznym jakim jest szczepienie przeciw COVID-19, z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, pozostawia się petycję bez rozpatrzenia. 

§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zawiadomi wnoszącego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/174/2021 

Rady Gminy Cisek 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

Uzasadnienie  

Dnia 10 marca 2021 r. droga elektroniczną wpłynęła do Urzędu Gminy Cisek petycja w sprawie uświadomienia 
wyborców na temat ryzyka związanego z eksperymentem medycznym jakim jest szczepienie przeciw COVID-
19. 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek skierowała petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem wydania opinii w sprawie. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2021 r. zapoznała się 
z treścią petycji i po przeprowadzonej dyskusji, jednogłośnie wydała opinię o pozostawieniu petycji bez 
rozpatrzenia, ponieważ nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach tj: brak wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego 
petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji 
należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów. 

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

Wobec powyższego postanawia się, jak w sentencji uchwały.
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