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Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku 

przez Radę Gminy w Cmolasie. 
 

 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870 

z późn.zm.) informuję, że w 2021 roku Rada Gminy w Cmolasie rozpatrzyła łącznie 5 . 

Przedmiot wniesionych petycji oraz sposób ich załatwienia przedstawia poniższe zestawienie. 

 

L.

p. 

Data 

wpływu 

Data 

rozpatrzenia 
Przedmiot petycji  Sposób załatwienia 

1. 

 
14-12.2020 29.01.2021 

Petycja złożona w interesie 

publicznym przez Fundację 

Tradycyjne Podkarpacie wzywające 

Radę Gminy Cmolas do pilnego 

podjęcia uchwały o podanej treści, 

dot. uzyskania przez Rząd RP 

pisemnej gwarancji od 

producentów szczepionek na 

Covid-19 

Rada Gminy uchwałą 

Nr XXIII/172/21 

uznała 

petycję za 

niezasługującą na 

uwzględnienie. 

 

2. 18.01.2021 13.04.2021 

Petycja w sprawie przyjęcia 

uchwały popierającej petycję - list 

otwarty „Alarm! STOP zabójczemu 

GMO – STOP niebezpiecznej 

SZCZEPIONCE!” oraz  podjęcie 

działań edukacyjnych obywateli w 

zakresie wzmacniania odporności 

organizmu 

Rada Gminy uchwałą 

Nr XXIV/181/21  

Postanowiła 

negatywnie rozpatrzyć 

i odmówić przyjęcia 

uchwały popierającej 

petycję oraz działań 

edukacyjnych 

3. 09.02.2022  

„Petycja skierowana do Samorządu 

Gminy” o przygotowanie treści 

informacji dotyczącej suplementacji 

witaminy D3 w procesie budowania 

odporności przeciw SARS-CoV-2, 

dla przekazania: 

1) komunikatu/uchwały, której 

treść ukaże się w gminnych 

mediach społecznościowych, w tym 

na profilach radnych, na portalach 

gminnych i w lokalnej gazecie, 

2) pakietu profilaktycznego dla 

wszystkich starszych osób, do 

których informacje internetowe nie 

docierają, lub nie są w stanie kupić 

sobie suplementów (brak pieniędzy 

Petycja wycofana z 

datą 17.02.2022 



lub samodzielności, inwalidztwo 

itd.) 

4. 23.02.2021 13.04.2021 

Petycja o niezwłoczne zwołanie 

sesji celem rozpatrzenia trzech 

uchwał o przedłożonej treści w 

sprawie: - uznania stosowania 

preparatów nazywanych 

szczepionką przeciwko Covid-19 

za eksperyment medyczny na 

ludziach – o wymogach 

dotyczących stosowania preparatów 

nazywanych szczepionkami 

przeciwko Covid-19 – o publikacji 

informacji dotyczących Covid-19 

Rada Gminy uchwałą 

Nr XXIV/182/21 

postanowiła 

negatywnie rozpatrzyć 

petycję oraz odmowę 

spełnienia żądań w 

przedmiocie podjęcia 

trzech uchwał 

o wskazanej treści 

5. 23.02.2021 13.04.2021 

Petycja o wydanie opinii w sprawie 

przeprowadzenia bezpośredniego 

referendum ludowego „w celu 

dokonania przez obywateli polskich 

akceptacji jako Aktów Woli 

Narodu: Kodeksu Wyborczego oraz 

Nowego Ustroju Prezydencko-

Ludowego dla Polski” 

Rada Gminy uchwałą 

Nr XXIV/183/21 

uznała, że wydanie 

opinii 

w przedmiotowej 

sprawie nie mieści się 

w zakresie zadań i 

ustawowych 

kompetencji gminy 

6. 03.03.2021 01.04.2021 

Petycja do tutejszej gminy 

o poparcie Rządu Tymczasowej 

Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego 

Petycja odrzucona z 

powodu błędów 

formalnych 

7. 08.06.2021 5.10.2021 

Petycja kierowana do Wójta Gminy 

i do Radnych Gminy w sprawie 

działań rządu mających na celu 

przekupienie wyborców, aby 

zgodzili się przyjąć szczepionkę na 

Covid-19, dając wyróżnienia 

finansowe dla gmin, które 

osiągnęły wysokie wskaźniki 

wyszczepialności 

Rada Gminy uchwałą 

Nr XXIX/211/21  

postanowiła o 

nieuwzględnieniu 

petycji 

 
 


