
UCHWAŁA NR 3/2021 

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY POPIELÓW 

z dnia 18 lutego 2021 roku 

w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji nr 1/2021 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

oraz § 92b ust. 8 uchwały Nr III/22/2003 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Popielów (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 23, poz. 566 z dn. 4.04.2003 r. z późn. 

zm.) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proponuje sposób rozpatrzenia petycji nr 1/2021: 

1. Rada Gminy Popielów rozpatruje negatywnie petycję nr 1/2021 obejmującą petycję - list otwarty 

„Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” i uzupełnienie do petycji, 

2. Rada Gminy Popielów odmawia przyjęcia uchwały popierającej petycję - list otwarty, domagającej 

się zaprzestania eksperymentu i odwołania wszystkich ograniczeń nałożonych w związku z pandemią, 

stanowiącej treść żądania wyrażonego w uzupełnieniu do petycji, 

3. Rada Gminy Popielów odmawia podjęcia działań edukacyjnych, stanowiących treść żądania 

wyrażonego w uzupełnieniu do petycji, 

zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwala projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przekazuje Przewodniczącej Rady Gminy projekt uchwały  
w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1/2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, w celu 
wniesienia na najbliższe obrady sesji Rady Gminy. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

§ 5. 

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Popielów. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    Andrzej Rambau 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 


