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Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w 

Mszczonowie uchwały popierającej petycję- List otwarty do 

Prezydenta RP, członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, 

Wójtów i Radnych Gmin w Polsce "Alarm! STOP zabójczemu 

GMO- STOP niebezpiecznej szczepionce" oraz podjęcie przez 

władze gminy/miasta szerokich działań edukacyjnych, którym 

celem będzB3:C8ie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, 

nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby obrony 

przed zachorowaniem i leczeniem ogólnie dostępnymi 

środkami.

Petycja została przekazana przez Radę Miejską zgodnie z kompetencjami do 

właściwości Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się z treścią petycji 

o charakterze listu otwartego oraz opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada 

Miejska w Mszczonowie postanowiła nie uwzględnić poparcia petycji- listu 

otwartego do Prezydenta RP, członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i 

Radnych Gmin w Polsce "Alarm! STOP zabójczemu GMO- STOP niebezpiecznej 

szczepionce", ponieważ nie sposób się zgodzić z oczekiwaniami jakie zostały 

narzucone w petycji.
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Petycja Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego dotyczącą podjęcia 

uchwały w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Petycja została przekazana przez Radę Miejską zgodnie z kompetencjami do 

właściwości Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która w dniu 12 marca 2021 roku 

podczas posiedzenia przeanalizowania petycję i podjęła decyzję o pozostawieniu 

petycji bez rozpatrzenia. Po analizie wyżej stwierdza się, że nie spełnia ona 

wymogów określonych w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy, to jest nie wskazano miejsca 

zamieszania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję. W petycji wskazano 

jedynie adres skrytki pocztowej, co nie spełnia wymogów ustawowych. Na 

podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy petycja, która nie spełnia wymogów 

określonych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) – podaje się, iż w 2021 r. przez Burmistrza 

Mszczonowa zostały rozpatrzone 4 petycje.

Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie. 
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Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze 

związanym z wykonywaniem zadań własnych określonych 

inter alia w art.. 7 ust. 2 pkt 17 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym- scilicet: Wdrażania Programów 

Pobudzania Aktywności Obywatelskiej- za okres ostatnich 

dwóch lat. Zaplanowanie uczestnictwa Gminy w jednym z 

dostępnych na rynku- programów walidacji jakości obsługi 

Interesantów- tak aby móc porównać działania gminy i 

procesu usprawniania i zaspokajania potrzeb interesantów na 

tle innych gmin, etc.

Działalność gminy jest na bieżąco monitorowana w zakresie pobudzania 

aktywności obywatelskiej, dlatego też nie ma konieczności przeprowadzania 

rekonesansu w obszarze wskazanym w § 1 przedmiotowej petycji. W odpowiedzi 

na § 2 petycji wskazuje się, że Gmina Mszczonów nie zaplanowała udziału w 

żadnym programie walidacji jakości obsługi interesantów w 2021 roku. Urząd 

Miejski w Mszczonowie prowadzi badania ankietowe badające poziom satysfakcji 

klientów z jakości obsługi w Urzędzie, oraz zadowolenie klientów z działalności 

jednostek organizacyjnych. Biorąc powyższe pod uwagę postanawia się nie 

uwzględnić petycji.
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Petycja w sprawie protestu przeciwko lokalizacji i realizacji 

inwestycji "Budowy punktu zbierania odpadów wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na 

działkach o nr ew. 63/11 i 63/13 w miejscowości Grabce 

Józefpolskie, gmina Mszczonów"

Zawiadomiono podmiot wnoszący, że po otrzymaniu wszystkich opinii od 

organów ochrony środowiska, Burmistrz Mszczonowa zorganizuje spotkanie z 

mieszkańcami miejscowości Grabce Józefpolskie oraz przedstawicielem 

Inwestora w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z planowaną 

realizacją punktu zbierania odpadów w m. Grabce Józefpolskie.


