
UCHWAŁA NR XXXIII/209/2021 
RADY GMINY SŁUPCA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji 

Na podstawie art.18b ust1.ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r. poz.713 
z późn.zm)1)  oraz art.11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.z 2018 r.poz.870) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się łącznie rozpatrywanie, jako petycję wielokrotną petycje w sprawie wezwania Rady 
Gminy Słupca do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań 
władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych  wykluczające społecznie mieszkańców gminy Słupca 
z powodów rasowych, religijnych, medycznych, sanitarnych oraz uznania  za zasadne i nieodzowne, aby Rząd 
Rzeczpospolitej Polskiej  uzyskał pisemną gwarancję ze strony producentów szczepionek COVID-19, że 
w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieś koszty prawne i finansowe wystąpienia 
niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

§ 2. Okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie, o której mowa w § 1 ustala się na 14 dni licząc od dnia 
ogłoszenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 
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UZASADNIENIE

Art.11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870) stanowi

"Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji

składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia

petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).W przypadku, o

którym mowa w ust. 1, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub

urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2

miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia

upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim."

Złożone w dniu 15 grudnia 2020 r., 5 stycznia 2021 r. i 14 stycznia 2021 r. petycje

dotyczą podobnych spraw. W przypadku dwóch pierwszych spraw wezwano Radę Gminy

Słupca do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie za niedopuszczalne jakichkolwiek działań

władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców

gminy Słupca z powodów rasowych, religijnych, medycznych, sanitarnych a w przypadku

wszystkich czterech oraz uznania za zasadne i nieodzowne, aby Rząd RP uzyskał pisemną

gwarancję ze strony producentów szczepionek COVID-19, że w przypadku jakichkolwiek

powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia

niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji zakwalifikowała pisma jako petycje i skierowała do

Rady Gminy Słupca wniosek o uznanie petycji jako wielokrotnej w myśl art. 11 pkt.1 ustawy o

petycjach oraz o wyznaczenie terminu oczekiwania na dalsze ewentualne petycje o tej samej

tematyce na 14 dni licząc od dnia ogłoszenia.

Biorąc powyższe pod uwagę podjecie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
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