
UCHWAŁA NR XXV/221/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie  łącznego rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art.18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) oraz art.11 ust.1 i 2   ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. 
Dz. U. z 2018r., poz.870), po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 
7.01.2021r. 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Zarządza się łączne rozpatrzenie petycji datowanych na 10.12.2020r. oraz 11.12.2020r. (wpływ do 
Urzędu Gminy Rudnik w dniu 15.12.2020r.) w przedmiocie przyjęcia przez Radę Gminy Rudnik uchwały 
o treści podanej w petycjach, tj. uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2, 
planowanych od 2021r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy Gminy Rudnik. 

2. Wyznacza się 2 - tygodniowy okres oczekiwania na dalsze petycje w tej samej sprawie, liczony od dnia 
opublikowania ogłoszenia o oczekiwaniu na stronie BIP Urzędu Gminy Rudnik. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie

W dniu 15.12.2020r. (wpływ do UG Rudnik) zostały wniesione dwie petycje w sprawie „masowych
szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami
mają być także mieszkańcy Gminy Rudnik”.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 7.01.2021r. wniosła o zarządzenie przez Radę
Gminy łącznego rozpoznania w/w petycji w trybie wskazanym w art.11 ustawy o petycjach, ze wskazaniem
okresu oczekiwania na dalsze petycje 2 tygodnie, licząc od dnia ogłoszenia.

Uznając wniosek Komisji za zasadny i prawidłowy Rada Gminy postanowiła o łącznym rozpatrzeniu obu
wniesionych petycji oraz o wyznaczeniu 2-tygodniowego terminu oczekiwania na dalsze petycje w tej
samej sprawie.
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