
Rejestr rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy 

 

2019 

Lp. Imię i Nazwisko 

lub nazwa 

podmiotu 

wnoszącego 

petycje (w 

przypadku 

wyrażenia 

zgody, o której 

mowa w art.4 

ust.3 ustawy 

o petycjach) 

Przedmiot petycji Data 

złożenia 

petycji 

Przewidy

wany 

termin 

załatwie 

nia 

sprawy 

Zasięgane opinie Informacje 

o sposobie 

załatwienia 

petycji 

1 Świętokrzyski 

Urząd 

Wojewódzki                

w Kielcach 

(przesłane 

według 

właściwości) 

Zmiana przepisów 

prawa miejscowego 

poprzez:  

- ustalenie 

nieodpłatnych miejsc 

publicznych 

służących jako 

parkingi przed 

wszystkimi 

Kościołami, 

cmentarzami oraz 

szpitalami; 

- dostosowanie ceny 

sprzedawanych 

produktów 

żywnościowych we 

wszystkich 

szpitalach do cen 

detalicznych 

obowiązujących                    

w zwykłych sklepach 

25.11. 

2019 

24.02. 

2020 

Opinia Komisji 

Skarg, Wniosków                        

i Petycji z dnia 

12.12.2019r.  

Uchwała Nr 

XVII/148/2020               

z dnia 24 stycznia                     

w sprawie 

rozpatrzenia 

petycji (uznanie 

petycji za 

bezzasadną) 

Odpowiedź                

do wnoszącej 

petycję przesłana 

pismem                          

z dnia 

29.01.2020r. 

2 Renata Sutor 

  

Zmiana przepisów 

prawa miejscowego 

poprzez:  

- ustalenie 

nieodpłatnych miejsc 

publicznych 

służących jako 

parkingi przed 

wszystkimi 

Kościołami, 

cmentarzami oraz 

szpitalami; 

- dostosowanie ceny 

sprzedawanych 

produktów 

żywnościowych we 

wszystkich 

27.11. 

2019 

26.02. 

2020 

Opinia Komisji 

Skarg, Wniosków 

i Petycji z dnia 

12.12.2019r. 

Uchwała Nr 

XVII/148/2020 z 

dnia 24 stycznia                      

w sprawie 

rozpatrzenia 

petycji (uznanie 

petycji za 

bezzasadną) 

Odpowiedź do 

wnoszącej petycję 

przesłana pismem               

z dnia 

29.01.2020r. 



szpitalach do cen 

detalicznych 

obowiązujących                    

w zwykłych sklepach 

3. Renata Sutor 

  

1) Zmiana 

przepisów prawa 

miejscowego 

poprzez utworzenie 

w każdej Gminie 

miejsca, gdzie można 

bezpłatnie 

zaparkować wraz z 

zaznaczeniem 

takiego miejsca – 

znakiem drogowym 

parkingu z dopiskiem 

bezpłatny. 

2) Poparcie w 

formie uchwały 

skierowanej do 

Konferencji 

Episkopatu Polski 

petycji 

wnioskodawcy o 

dokonanie pełnej 

Intronizacji Jezusa 

Chrystusa na Króla 

Polski. 

06.12. 

2019 

05.03. 

2020 

Opinia Komisji  

Skarg, Wniosków 

i Petycji z dnia 

12.12.2019r. 

Uchwała Nr 

XVII/149/2020              

z dnia 24 stycznia                       

w sprawie 

rozpatrzenia 

petycji (uznanie 

petycji za 

bezzasadną) 

Odpowiedź do 

wnoszącej petycję 

przesłana pismem              

z dnia 

29.01.2020r. 

2020 

1 Starostwo 

Powiatowe                   

w Jędrzejowie 

(przesłane według 

właściwości) 

Brak zgody, o 

której mowa w art. 

4 ust. 3 ustawy o 

petycjach 

Przyjęcie przez Radę 

Gminy uchwały                    

w sprawie ochrony 

zdrowia 

mieszkańców przed 

elektroskażeniem 

 

25.03. 

2020 

25.06. 

2020 

Opinia Komisji 

Skarg, Wniosków                       

i Petycji z dnia 

30.04.2020 r. 

Uchwała Nr 

XIX/169/2020              

z dnia 5 czerwca 

2020 r.                        

w sprawie 

rozpatrzenia 

petycji (uznanie 

petycji za 

bezzasadną) 

Odpowiedź do 

wnoszącego 

petycję przesłana 

pismem z dnia 

10.06.2020r. 

2 Świętokrzyski 

Urząd 

Wojewódzki                

w Kielcach 

(przesłane według 

właściwości) 

Brak zgody, o 

której mowa w art. 

4 ust. 3 ustawy o 

petycjach 

Petycja w sprawie 

okresowego 

zawieszenia co 

najmniej do 30 

czerwca 2020 r. opłat 

ponoszonych przez 

przedsiębiorców z 

tyt. użytkowania 

wieczystego w 

kontekście epidemii 

koronawirusa w 

Polsce 

27.03. 

2020 

27.06. 

2020 

Opinia Komisji 

Skarg Wniosków                     

i Petycji z dnia 

30.04.2020 r. 

Uchwała Nr 

XIX/167/2020              

z dnia 5 czerwca                       

w sprawie 

rozpatrzenia 

petycji (uznanie 

petycji za 

bezzasadną) 

Odpowiedź do 

wnoszącego 

petycję przesłana 

pismem z dnia 

10.06.2020r. 



3 Brak zgody, o 

której mowa w art. 

4 ust. 3 ustawy o 

petycjach 

1.Umorzenie połowy 

rocznej wysokości 

podatku od 

nieruchomości dla 

wszystkich 

mieszkańców Gminy 

(tzn. umorzenie rat 

podatku od 

nieruchomości za II i 

III kwartał tego 

roku), a resztę o jego 

odroczenie na okres 

pół roku oraz 

obniżenie wysokości 

tego podatku do 

minimum w 

przyszłym roku 

kalendarzowym; 

2. Niepobieranie 

podatków targowych 

przez okres pół roku 

od osób 

handlujących na 

jarmarkach, a po tym 

terminie o obniżenie 

ich do wysokości 

minimum; 

3. Niepobieranie 

podatków od osób, 

które mają występy 

na ulicach w 

wyznaczonych do 

tego miejscach przez 

pół roku, po tym 

terminie obniżenie 

do minimum 

wysokości opłat za te 

występy; 

4. Umorzenie przez 

okres pół roku 

należności z tytułu 

wywozu śmieci, a po 

tym terminie o 

obniżenie opłat za 

wywóz śmieci do 

opłaty minimalnej; 

5. Nie pobieranie 

opłat za parkingi 

przez okres pół roku, 

a po tym terminie o 

zmniejszenie opłaty 

za godzinę 

parkowania; 

6. Wydanie uchwały 

solidarnościowej – 

jednoczącej 

wszystkich władz 

02.04. 

2020 

02.07. 

2020 

Opinia Komisji 

Skarg, Wniosków                      

i Petycji z dnia 

30.04.2020 r.                             

i 13.05.2020 r. 

Uchwała Nr 

XIX/168/2020              

z dnia 5 czerwca                       

w sprawie 

rozpatrzenia 

petycji (uznanie 

petycji za 

bezzasadną) 

Odpowiedź do 

wnoszącej petycję 

przesłana pismem              

z dnia 

10.06.2020r. 



lokalnych w walce               

z koronawirusem               

w tym zakresie. 

4 Piotr Sterkowski przyjęcia przez Radę 

Gminy uchwały, 

której przedmiotem 

jest równe 

traktowania 

mieszkańców gminy 

Sobków przez 

władze publiczne                   

i uzyskanie przez 

Rząd RP pisemnej 

gwarancji ze strony 

producentów 

szczepionek 

przeciwko wirusowi 

SARS CoV 2,  „że  

w przypadku 

jakichkolwiek 

powikłań gotowi są 

oni przyjąć i ponieść 

wszelkie koszta 

prawne i finansowe 

wystąpienia 

niepożądanych 

odczynów 

poszczepiennych” 

14.12. 

2020 

14.03. 

2021 

  

2021 
1 Międzynarodowa 

Koalicja dla 

Ochrony Polskiej 

Wsi 

Przesłana przez  

Starostwo 

Powiatowe                   

w Jędrzejowie 

według 

właściwości 

 

List otwarty - Alarm! 

STOP zabójczemu 

GMO- STOP 

niebezpiecznej 

szczepionce! 

11.01. 

2021 

11,04. 

2021 

  

 


