
OR.152.10.2021.IK 

Łodygowice, 20.04.2022r. 

Informacja zbiorcza 

 o petycjach  rozpatrzonych przez Radę Gminy Łodygowice, które wpłynęły w 2021 roku 

 

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. rozpatrzono  7  petycji. 

Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie. 

 

lp Przedmiot złożonej petycji Sposób załatwienia petycji 

1 Żądanie natychmiastowego zaprzestania użycia szczepionki, żądanie dopuszczenia do mediów publicznych 

polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania 

poszczepienne oraz ukazują ukrywaną prawdę na temat tzw. „pandemii”, żądanie odwołania wszystkich 

ograniczeń wolności,  

w tym gospodarczych, które zostały narzucone w czasie roku 2020  

Uchwała Nr XXI/220/2021  

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 

przekazania petycji w zakresie zmiany 

przepisów prawa do podmiotu właściwego  

(treść) 

2 Żądanie pakietu profilaktycznego, dla wszystkich  starszych osób, do których informacje internetowe nie 

docierają lub nie są w stanie kupić  sobie suplementów 

Uchwała Nr XXI/221/2021  

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia  petycji z dnia 8 lutego 2021 r. 

(treść) 

3 Przeprowadzenie bezpośredniego Referendum Ludowego, w celu „dokonania przez obywateli polskich akceptacji 

jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla 

Polski 

Uchwała Nr XXI/231/2021  

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

przekazania   petycji w zakresie zmiany 

przepisów prawa do podmiotu właściwego   

(treść) 

4 poparcia warunkowo Tymczasowo Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny jako organ 

czuwający nad Polską Racją Stanu i reprezentujący Suwerena – Naród Polski – tak zewnątrz jak i na zewnątrz  

w kontaktach zagranicznych, do momentu demokratycznego przegłosowania przez suwerenów nowego Kodeksu 

Wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele 

Uchwała Nr XXI/232/2021  

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji z dnia  25 lutego 2021 r.    

(treść) 

http://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/uchwala220.pdf
http://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/uchwala221.pdf
http://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/uchwala231.pdf
http://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/uchwala232.pdf


5 poparcia warunkowo Tymczasowo Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny jako organ 

czuwający nad Polską Racją Stanu i reprezentujący Suwerena – Naród Polski – tak zewnątrz jak i na zewnątrz w 

kontaktach zagranicznych, do momentu demokratycznego przegłosowania przez suwerenów nowego Kodeksu 

Wyborczego, przeprowadzenia nowych wyborów i wyłonienia nowego rządu z Prezydentem na czele 

Uchwała Nr XXI/233/2021  

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji z dnia 5 marca 2021 r.    

(treść) 

6 Rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej informacji o możliwych skutkach zdrowotnych, poddania się 

szczepieniu przeciwko COVID-19 

Uchwała Nr XXI/234/2021  

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

pozostawienia bez rozpatrzenia 

 petycji z dnia 10 marca 2021 r.    

(treść) 

7 oferty wsparcia w kwestii edukacji na temat stanu faktycznego dot. COVID-19 w Polsce oraz  

podjęcia przez Radę Gminy uchwały w treści której to Rada zobowiąże się: 

1. stać na straży prawa i dochowa wszelkich starań, by stosownie do art. 32 Konstytucji RP mieszkańcy 

(zwłaszcza w wieku szkolnym) nie byli poddawani żadnym działaniom dyskryminacyjnym ze względu na presję 

medialną, polityczną i społeczną w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień, 

2. przeciwstawiać się jakimkolwiek próbom podziału jej (tj. Rady) mieszkańców na kategorię lepszą 

(zaszczepionych) i gorszą (niezaszczepionych) stosownie do art. 39 Konstytucji RP, 

3. zebrania się podległym jednostkom pomocniczym, spółkom, organizacjom, stowarzyszeniom i wszelkim 

innym podmiotom podległym, by jako pracodawcy czy też zleceniodawcy, ograniczali jakiekolwiek prawa, 

możliwości awansu lub rozwoju zawodowego swoim pracownikom, wolontariuszom i innym osobom sobie 

podległym  

z powodu korzystania z przysługujących im z art. 32 i 39 Konstytucji praw, 

4. podjęcia działań, by decyzja o nie przyjmowaniu dobrowolnych szczepień lub innych dobrowolnych procedur 

(czy zabiegów medycznych) nie będzie stanowiła przeszkody do zawarcia (lub też przedłużania) z podległymi 

podmiotami jakiejkolwiek umowy - zwłaszcza dot. stosunku pracy, 

5. podjęcia działań, by żadne podległe Gminie podmioty nie będą wprowadzać zasad lub trybów korzystania  

z gminnych/miejskich/powiatowych obiektów lub urządzeń użyteczności publicznej uniemożliwiających 

korzystanie z obiektów lub urządzeń użyteczności publicznej mieszkańcom lub osobom przebywającym na 

terytorium gminy/miasta/powiatu, ze względu na niepodanie się jakiemukolwiek dobrowolnemu zabiegowi czy 

procedurze medycznej. 

 

Uchwała Nr XXVI/266/2021  

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 14 października 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia 

 petycji z dnia 10 września 2021 r.    

(treść) 

 

http://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/uchwala233.pdf
http://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/uchwala234.pdf
http://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/uchwala266a.pdf

