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Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 870) zawiadamiam, że Rada Gminy w Wilkowie na sesji 

w dniu 29 kwietnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XX.156.2021 Rady Gminy 

w Wilkowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji, którą 

przesyłam Pani w załączeniu.  

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób 

załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Hubicki 

 

 

 
 
Załącznik: 
1) 1 egz. uchwały; 
2) Klauzula informacyjna. 



UCHWAŁA NR XX.156.2021 
RADY GMINY W WILKOWIE 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z poźn. zm.1)) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 19 lutego 2021 r. oraz z dnia 23 lutego 2021 r. o tożsamej treści  
wniesionej w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego oraz po zapoznaniu się 
z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie, powyższej petycji nie uwzględnia się. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Hubicki 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
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UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2021 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie petycja. Petycja o tożsamej treści
wpłynęła też w dniu 23 lutego 2021 r. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie przekazał petycję do
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania.

Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie
zapoznała się z treścią petycji, dokonała jej analizy i ustaliła, że petycja została wniesiona w sprawie opinii
dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego.

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że przedmiot petycji nie mieści się w zakresie
zadań i kompetencji gminy.
Komisja stwierdziła, że w gminach przeprowadza się referendum w sprawach lokalnych, natomiast biorąc
pod uwagę treść petycji dotyczy ona przeprowadzenia referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla
państwa – tj. w przedmiocie kodeksu wyborczego i ustroju państwa, które to referendum winno mieć
charakter ogólnokrajowy.

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wniosła do Rady Gminy
w Wilkowie o nieuwzględnienie petycji.

Po rozpatrzeniu petycji i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada
Gminy w Wilkowie powyższej petycji nie uwzględnia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7AF947B9-2D4F-4F86-A048-0DE57EC60049. podpisany Strona 1



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

 Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie, z siedzibą 

przy ul. Wrocławskiej 11 , 46-113 Wilków, e-mail: ug@wilkow.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani 

Katarzyna Winiecka, tel. 77 419 55 11 wew.111, e-mail: odo@wilkow.pl; 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia petycji oraz w celu 

dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym: 

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U z 2018 r. poz. 870). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz 

prawnie ustalony okres archiwizacji.   

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione 

na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania. 
6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu 

do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania 

usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy RODO.  

8. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu. 
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