
 

Roczna zbiorcza informacja o rozpatrywanych petycjach r w roku 2021 r. 

 

 

Lp. Data złożenia 

petycji 

Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 

1.  05.01.2021 r. 

i  

18.01.2021 r. 

Petycja – Alarm STOP 

zabójczemu GMO – Stop 

niebezpiecznej szczepionce 

Pismem z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Burmistrz Miasta i Gmina 

Kańczuga petycję do rozpatrzenia 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

Petycja w dniu 26.01.2021 r. 

została skierowana do Przew. 

Komisji Skarg, wniosków i petycji. 

Petycja była rozpatrywana podczas 

posiedzenia Komisji  w dniu  

03.02.2021 r. i w dn. 22.02.2021 r. 

Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr 

XXIII/294/2021 r. z dnia 25 lutego 

2021 r. o uznaniu petycji – list 

otwarty jako bezzasadna. 

Pismem – e-mailem z dnia  

03.03.2021 r.  podmiot składający 

petycję otrzymał odpowiedź. 

 

2.  08.02.2021 r. Petycja - do samorządu 

gminy o przygotowanie 

komunikatu/uchwały i 

pakietu profilaktycznego 

 

Pismem 10.02.2021 r. petycja 

została przekazana  do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Kańczudze. 

Dnia 17.02.2021 r.  od adresata 

petycji  wpłynęło  pismo  

wycofujące petycję. 

Przekazano pismo do 

Przewodniczącego Rady  Miejskiej 

w Kańczudze o  wycofaniu petycji, 

do wiadomości otrzymał 

Wnioskodawca. 

 

3 23.02.2021 r. Petycja – rozpatrzenie 

uchwał dot. życia i zdrowia 

ludzi 

Petycja została przekazana i 

rozpatrzona przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji RM w K-dze 



 na posiedzeniu  w dniu 

12.03.2021r. 

W dniu 25.03.2021 r. na sesji  RM 

w K-dze zostały przyjęte uchwały 

Rady Miejskiej Nr 

XXIV/302/2021, Nr 

XXIV/303/2021, XXIV/304/2021 

uznające uchwały za bezzasadne. 

Pismem z dnia 29.03.2021 r. 

wnioskodawca petycji  został 

poinformowany o  sposobie 

rozpatrzenia i załatwienia petycji. 

 

 

4 

 

23.02.2021 r. 

Petycja -  wyrażenia opinii 

ws. przeprowadzenia 

Referendum  Ludowego 

Petycja została załatwiona w 

formie uchwały Nr 

XXIV/301/2021 z dnia 25 marca 

2021 r. uznająca petycję za 

bezzasadną. 

Pismem z dnia 29.03.2021 r. 

wnioskodawca petycji  został 

poinformowany o  sposobie 

rozpatrzenia i załatwienia petycji. 

5 16.08.2021 r. Petycja – program 

edukacyjny „Przygotujmy 

lepszy świat” 

 

Petycja została przekazana do szkół 

dnia 20.08.2021 r.  

Pismem z dnia  25.08.2021r. 

udzielono odpowiedzi 

wnioskodawcy petycji o sposobie 

załatwienia petycji. 

 

6. 17.09.2021 r. 

 

 

17.09.2021 r. 

 Petycja - w zakresie opłaty 

za pobyt dziecka w 

Miejsko-Gminnym Żłobku 

w Kańczudze 

Petycja – w zakresie opłaty 

za pobyt dziecka w 

Miejsko-Gminnym Żłobku 

w K-dze oraz zmiany 

uchwały XXVII/339/2021 

 

Pismem z dnia 23 września  2021 r. 

Burmistrz Miasta i Gmina 

Kańczuga petycję do rozpatrzenia 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

W dniu 17.09.2021 r. złożono 

pismo zatytułowane „wniosek”, 

które zostało  zakwalifikowane 

jako petycja, dotycząca także 

zmiany uchwały nr 

XXVII/339/2021 RM w K-dze. Z 

uwagi na złożenie petycji 

dotyczących tej samej sprawy, z 

dniem 05.10.2021 r. zarządzono 

łączne rozpoznanie petycji jako 

petycji wielokrotnej. Tym samym 



petycja wielokrotna zostanie 

rozpatrzona  stosownie do treści 

art. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o petycjach. 

W  BIP-ie  zostały opublikowane 

obie petycje  wraz z informacją 

dotyczącą przebiegu postępowania 

i przewidywanego terminu oraz 

sposobu załatwiania petycji:  

Ogłasza się, że okres oczekiwania 

na dalsze petycje dotyczące tej 

tematyki wynosi 14 dni od dnia 

opublikowania niniejszego 

ogłoszenia. 

Przewidywany termin załatwienia - 

do 17.12.2021 r. 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu  

2 grudnia 2021 r. została podjęta 

uchwała Nr XXXI/375/2021w 

sprawie rozpatrzenia petycji  

wielokrotnej. Rada Miejska w 

Kańczudze uznała petycję 

wielokrotną za bezzasadną. 

Pismem z dnia 6.12.2021 r. 

poinformowano osobę wnoszącą 

petycję o sposobie załatwienia. 

 

 

 

Sporządziła: Anna Wójcik- Kierownik Referatu Organizacyjnego 


