
CENTRALNY REJESTR PETYCJI ROK 2021 

Nr petycji 

imię i nazwisko/nazwa 
podmiotu wnoszącego 
petycje (w przypadku 
wyrażenia zgody o której 
mowa w art..4 ust.3 ustawy 
o petycjach) 

data wpływu przedmiot petycji 
odwzorowanie 
petycja 

ustawowy 
termin 
załatwienia 

data 
odpowiedzi 

odpowiedź 

A.152.1.2021 

Stowarzyszenie Polska Wolna 
od GMO Anna Szmelcer    
 
Międzynarodowa Koalicja dla 
Ochrony Polskiej Wsi 
polskawolnaodgmo@o2.pl 

15.01.2021 
18.01.2021 

Podjęcie uchwały 
popierającej list 
otwarty do 
Prezydenta RP, 
członków rządu RP, 
Posłów, Senatorów, 
Wójtów i Radnych 
Gmin w Polsce „Alarm 
! STOP zabójczemu 
GMO – STOP 
niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE ! 

odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 
 

1.02.2021 

Zawiadomienie 
o sposobie 
rozpatrzenia 
petycji 

A.152.2.2021 
Teresa Garland,  
 
 

10.02.2021 

 
Wydanie opinii w 
sprawie 
przeprowadzenia 
Referendum 
Ludowego 

odwzorowanie 
petycji 
 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

31.03.2021 

Zawiadomienie 
o sposobie 
rozpatrzenia 
petycji 

https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/petycja-1.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/petycja-1.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/petycja-odp.A.152.1.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/petycja-odp.A.152.1.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/petycja-odp.A.152.1.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/petycja-odp.A.152.1.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/Petycja-A.152.2.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/Petycja-A.152.2.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/odp.petycja-A.152.2.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/odp.petycja-A.152.2.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/odp.petycja-A.152.2.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/odp.petycja-A.152.2.2021.pdf


A.152.3.2021 
Teresa Garland,  
 
 

4.03.2021 
W sprawie poparcia 
Rządu Tymczasowego 
TRS NP SKK 

odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

31.03.2021 

Zawiadomienie 
o sposobie 
rozpatrzenia 
petycji 

A.152.4.2021 

Prezes Zarządu Adam Szulc 
Sp. z o.o. 
 
 

1.04.2021 

W sprawie 
przystąpienia 
Gminy/Szkoły do 
konkursu w ramach 
programu „ Podwórko 
NIVEA”, Przesłanie 
Petycji podległym 
Szkołom 
Podstawowym 

odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

31.05.2021 

 
Zawiadomienie 

o sposobie 

rozpatrzenia 

petycji 

A.152.5.2021 Brak zgody 27.08.2021 

W sprawie nadania 
imienia stadionowi 
sportowemu w 
Sochocinie imienia 
Janusza I Starszego 

odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

31.08.2021 
 
 
 
 
 
 
12.10.2021 

Wezwanie 
uzupełnienie 
braków. 
---------------------- 
Petycja 
pozostawiona 
bez 
rozpatrzenia- 
nie uzupełniono 
braków 
formalnych 

https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/Petycja-A.152.3.20210001.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/Petycja-A.152.3.20210001.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/odp.-pet.-A.152.3.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/odp.-pet.-A.152.3.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/odp.-pet.-A.152.3.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/odp.-pet.-A.152.3.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/petycja-4.2021.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/petycja-4.2021.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/odp.-A.152.4.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/odp.-A.152.4.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/odp.-A.152.4.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/07/odp.-A.152.4.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/08/petycja-A.152.5.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/08/petycja-A.152.5.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/pismo-w-sprawie-uzupelnienia-brakow-A.152.5.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/pismo-w-sprawie-uzupelnienia-brakow-A.152.5.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/pismo-w-sprawie-uzupelnienia-brakow-A.152.5.2021.pdf


A.152.6.2021 
 
Brak zgody 30.08.2021 

W sprawie budowy 
chlewni w Żelechach 

Odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

6.09.2021 

Zmiana 
dekretacji 
(kwalifikacji) 
pisma od dnia 
6.09.2021 
sprawa 
prowadzona 
pod numerem 
R.6220.4.2021 

A.152.7.2021 Brak zgody 01.09.2021 
W sprawie budowy 
chlewni w Żelechach 

Odwzorowanie 
petycji 
 
Prośba o 
wydanie opinii 
 
Opinia 
Burmistrza 
 
Opinia Komisji 
Skarg, 
Wniosków i 
Petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

13.10.2021 

Zawiadomienie 
o sposobie 
rozpatrzenia 
petycji 
 
Uchwała 

A.152.8.2021 Brak zgody 01.09.2021 
W sprawie budowy 
chlewni w Żelechach 

Odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

6.09.2021 

Zmiana 
dekretacji 
(kwalifikacji) 
pisma od dnia 
6.09.2021 
sprawa 
prowadzona 
pod numerem 
R.6220.4.2021 

https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/09/petycjaA.152.6.2021.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/09/petycjaA.152.6.2021.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/09/petycja-A.152.7.2021.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/09/petycja-A.152.7.2021.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/petycja-A.152.7.2021prosbo-o-wydanie-op..pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/petycja-A.152.7.2021prosbo-o-wydanie-op..pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/petycja-A.152.7.2021opinia-Burmistrz1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/petycja-A.152.7.2021opinia-Burmistrz1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/petycja-A.152.7.2021opinia.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/petycja-A.152.7.2021opinia.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/petycja-A.152.7.2021opinia.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/petycja-A.152.7.2021opinia.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/petycja-A.152.7.2021-zawiadomienie-o-sposobie-rozpatrzenia.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/petycja-A.152.7.2021-zawiadomienie-o-sposobie-rozpatrzenia.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/petycja-A.152.7.2021-zawiadomienie-o-sposobie-rozpatrzenia.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/petycja-A.152.7.2021-zawiadomienie-o-sposobie-rozpatrzenia.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/10/petycja-A.152.7.2021uchwala1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/09/petycja-A.152.8.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/09/petycja-A.152.8.2021.pdf


A.152.9.2021 Brak zgody 15.09.2021 

W sprawie 
przekazania 
podległym 
jednostkom 
oświatowym 
dodanych w 
załącznikach 
informacji 
dotyczących 
programu 
edukacyjnego „Gotuj 
się do zmiany” 

Odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

 
20.09.2021 

Zawiadomienie 
o sposobie 
rozpatrzenia 
petycji 

A.152.10.2021 
Przewodniczący Rady 
Powiatu 

30.12.2021 

Zgodnie z 
właściwością 
przekazanie petycji w 
sprawie podjęcia 
przez Rady Miejskie i 
Gminne uchwał 
umożliwiających 
podjęcie działań 
ratowniczych w 
związku z Covid-19 

Odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

 

Zawiadomienie 
o sposobie 
rozpatrzenia 
petycji 

 

 

 

https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/09/petycja-15.09.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/09/petycja-15.09.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/09/odp.-na-petycja-nr.-A.152.9.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/09/odp.-na-petycja-nr.-A.152.9.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/09/odp.-na-petycja-nr.-A.152.9.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2021/09/odp.-na-petycja-nr.-A.152.9.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/01/petycja-A.152.10.2021.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/01/petycja-A.152.10.2021.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/04/odp.-Petycja-A.152.10.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/04/odp.-Petycja-A.152.10.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/04/odp.-Petycja-A.152.10.2021.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/04/odp.-Petycja-A.152.10.2021.pdf

