Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.
Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870) – podaje się, iż w 2020 r. rozpatrzono 6 petycji, w tym: 3 petycje
rozpatrywała Rada Gminy Szczurowa, 3 petycje rozpatrzył Wójt Gminy Szczurowa.
Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie:

Petycje rozpatrzone przez Radę Gminy Szczurowa
LP. Data złożenia
Przedmiot petycji
1. 23.03.2020
Stop zagrożeniu zdrowia
i życia – przyjęcia przez
Radę Gminy uchwały w
sprawie ochrony zdrowia
mieszkańców przed
elektroskażaniem

Sposób załatwienia
Uchwała Nr XXI/161/2020 Rady Gminy
Szczurowa z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie:
pozostawienia
bez
rozpatrzenia
petycji
dotyczącej przyjęcia przez Rade Gminy uchwały
„Stop zagrożeniu zdrowia i życia – Polska Wola
od 5G”.
Rada Gminy
rozpatrzenia.

petycje

pozostawiła

bez

Analiza petycji wskazała, że nie spełnia ona
wymogów
formalnych
określonych
w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o petycjach:
nie wskazano osoby reprezentującej podmiot
wnoszący petycję oraz nie zostało wskazane
miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu ją
wnoszącego.

2. 11.12.2020

Petycja dot. szczepień
przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2

Art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach mówi - jeżeli
petycja nie spełnia wymogów, o których mowa
w w/w art. 4 ust. 2 pkt 1, pozostawia się ją bez
rozpatrzenia.
Uchwała Nr XXVIII/229/2021 Rady Gminy
Szczurowa z dnia 26 marca 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia petycji.
W petycji poruszone zostały dwie kwestie:
równości wobec prawa oraz gwarancji
bezpieczeństwa ze strony producentów
szczepionek przeciwko COVID-19. Rozpatrując
petycję Rada Gminy Szczurowa postanowiła:
1. w przedmiocie równości wobec prawa
i zakazu dyskryminacji w życiu politycznym,
społecznym czy gospodarczym z jakichkolwiek
powodów, uznała że podstawowe, uniwersalne
zasady wyrażone w wielu aktach wyższego
rzędu, w tym Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej i dla swojej skuteczności nie wymagają
dodatkowego potwierdzenia w uchwale Rady

3. 15.12.2020

Petycja dot. szczepień
przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2

Gminy Szczurowa.
2. Stwierdziła, że poruszona w petycji
kwestia zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa
producentów szczepionek nie jest związana
z wykonywanymi przez Radę zadaniami z
zakresu administracji publicznej.
Uchwała Nr XXVIII/228/2021 Rady Gminy
Szczurowa z dnia 26 marca 2021 roku w
sprawie: rozpatrzenia petycji.
W petycji poruszone zostały dwie kwestie:
równości wobec prawa oraz gwarancji
bezpieczeństwa ze strony producentów
szczepionek przeciwko COVID-19. Rozpatrując
petycję Rada Gminy Szczurowa postanowiła:
1. w przedmiocie równości wobec prawa
i zakazu dyskryminacji w życiu politycznym,
społecznym czy gospodarczym z jakichkolwiek
powodów, uznała że podstawowe, uniwersalne
zasady wyrażone w wielu aktach wyższego
rzędu, w tym Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej i dla swojej skuteczności nie wymagają
dodatkowego potwierdzenia w uchwale Rady
Gminy Szczurowa.
2. Stwierdziła, że poruszona w petycji
kwestia zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa
producentów szczepionek nie jest związana
z wykonywanymi przez Radę
zadaniami
z zakresu administracji publicznej.

Petycje rozpatrzone przez Wójta Gminy Szczurowa
LP.
1.

Data złożenia
01.04.2020

2.

12.08.2020

Przedmiot petycji
Elektronizacja
procedur urzędowych
Zamówienie płynów
do dezynfekcji rąkspełniających aktualne
normy.

Sposób załatwienia
Petycja – dotycząca oferty zawarcia
umowy.
Udzielono odpowiedzi w dn. 5.11.2020 r..
Poinformowano, że Urząd Gminy Szczurowa
dokonuje zakupu i udostępnia płyny do
dezynfekcji w ilości wystarczającej do
pełnego zaspokojenia potrzeb związanych z
bezpieczeństwem
epidemiologicznym
pracowników oraz interesantów. Płyny te
spełniają wymagane przepisami prawa
normy jakościowe. środki dezynfekujące
dla jednostek oświatowych oraz podczas
przeprowadzania wyborów prezydenckich
dostarczane były przez MUW w Krakowie.
Na bieżąco monitorowana jest sytuacja
epidemiologiczna w podległych jednostkach

3.

26.10.2020

Poprawa warunków
świetlic, a tym samym
stworzenia bezpiecznych
i przyjaznych miejsc dla
dzieci do nauki oraz
zabawy.

organizacyjnych,
zakupy
płynów
dokonywane są w miarę pojawiających się
potrzeb.
Kwoty wydatkowane na zakup płynów
dezynfekujących nie przekroczyły kwoty,
która zobowiązuje do stosowania trybów
postępowania określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
W dniu 30.10.2020 – petycja została
przekazana do Dyrektorów podległych szkół
na terenie Gminy Szczurowa.

