
Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych 2021 roku, które wpłynęły do 

Wójta Gminy Reńska Wieś oraz Rady Gminy Reńska Wieś 
 

Informacje ogólne 

Prawo do składania petycji ma podstawę w art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania  

i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz.U. z 2018r. poz.870). 

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego 

działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających 

szczególnej obrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.  

Petycja może zostać złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną 

lub grupę tych podmiotów. 

Realizując obowiązek wynikający z art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz.U. z 2018r. poz.870) 

informuję, iż w 2021r. wpłynęły następujące petycje: 
 

L.p. Numer sprawy Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 
 

1. KS.152.1.2021 Petycja z dnia 6 lutego 2021r. dot. 
zachęcanie mieszkańców gminy do 
uzupełnienia niedoboru witaminy D 

Podmiot wnoszący wycofał petycję 

2. KS.152.2.2021 Petycja z dnia 23 lutego 2021r.  
o opinię ws. przeprowadzenia Referendum 
Ludowego 

Uchwała NR XXX/239/2021 Rady Gminy 
Reńska Wieś z dnia  24 marca 2021r. w 
sprawie rozpatrzenia petycji 

3. KS.152.3.2021 Petycja z dnia 2 marca 2021r.  
o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu 
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego 

Uchwała Nr XXX/240/2021 Rady Gminy 
Reńska Wieś z dnia  24 marca 2021r. w 
sprawie rozpatrzenia petycji 

4. KS.152.4.2021 Petycja z dnia 11 czerwca 2021r.  
zaprzestania wypłacania radnym diet jako 
nagrody za posiedzenia na sali obrad i ich 
wypłacanie  w pełnej kwocie, tj. 
niepotrącanie diety z powodu 
nieobecności na sesji, ograniczenia sesji i 
ich odbywania raz na kwartał lub  
w większych odstępach czasu 

Uchwała Nr XXXVI/282/2021 Rady Gminy 
Reńska Wieś z dnia  25 sierpnia 2021r. w 
sprawie rozpatrzenia petycji 

5. KS.152.5.2021 Petycja z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie 
budowy drogi asfaltowej we wsi Większyce 
ul. Wrzosowa 

Odpowiedź Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 
12 lipca 2021r. 

6. KS.152.6.2021 Petycja z dnia 23 lipca 2021r. dot. żądania 
poprawy gminnej informacji publicznej 

Uchwała Nr XXXVI/283/2021 Rady Gminy 
Reńska Wieś z dnia 25 sierpnia 2021r.  
w sprawie rozpatrzenia petycji 

7. KS.152.7.2021 Petycja z dnia 2 sierpnia 2021r. ws. 
Wprowadzenia gminnego zakazu 
wszelkiego tradycyjnego spalania, poza 
gazem, prądem czy inną „ bez 
emisyjnością” spalania takiego poza 
sezonem grzewczym, wówczas gdy 
włączone jest ogrzewanie w miejskich 
ciepłowniach 

Uchwała Nr XXXVII/294/2021 Rady Gminy 
Reńska Wieś z dnia  29 września 2021r. w 
sprawie uznania Rady Gminy Reńska Wieś za 
niewłaściwą do rozpatrzenia petycji 

8. KS.152.8.2021 Petycja z dnia 16 września 2021r. w 
sprawie zakazu wprowadzania psów na 
boisko Orlik 

Uchwała Nr XXXVII/295/2021 Rady Gminy 
Reńska Wieś z dnia  28 września 2021r.  
w sprawie rozpatrzenia petycji 

 


