UCHWAŁA NR XXVIII.177.20
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada
Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się łączne rozpatrywanie petycji w sprawie podjęcia uchwały potępiającej dyskryminację
mieszkańców gminy Rawa Mazowiecka w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiekolwiek
przyczyny oraz sprzeciwiającej się eksperymentalnemu zaszczepieniu mieszkańców bez uzyskania przez Rząd
RP pisemnej gwarancji od producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni
przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
§ 2. Okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie, o której mowa w § 1 ustala się do dnia 31.01.2021 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Katarzyna Klimek

Uzasadnienie
W dniach 10 grudnia 2020 r. oraz 14 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka wpłynęły
dwie jednobrzmiące petycje w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały potępiającej dyskryminację
mieszkańców gminy Rawa Mazowiecka w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiekolwiek przyczyny oraz sprzeciwiającej się eksperymentalnemu zaszczepieniu mieszkańców bez
uzyskania przez Rząd RP pisemnej gwarancji od producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek
powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych
odczynów poszczepiennych.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) jeżeli
w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze
petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne
rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku na stronie internetowej podmiotu
właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze
petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy
się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

