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) – poniżej przedstawia się zbiorczą informację na temat petycji
rozpatrzonych w 2021 r.
Rada Gminy Miedziana Góra w 2021 r. rozpatrzyła 1 petycję. Do Wójta Gminy Miedziana
Góra w 2021 r. wpłynęły 4 petycje. Wszystkie zostały rozpatrzone z zachowaniem
ustawowego, trzymiesięcznego terminu.

Petycje rozpatrzone przez Radę Gminy
Lp.

Data
złożenia
petycji

Data
załatwienia

Przedmiot petycji

1.

14.12.2020r.

27.01.2021r. Podjęcie uchwały, w
interesie publicznym
w zakresie praw
obywatelskich
zgodnie z art. 32 i 39
Konstytucji RP

Sposób załatwienia petycji

Zawiadomiono podmiot wnoszący
petycję, że Rada Gminy Miedzianej
Góry Uchwałą Nr XXVII/206/21 z dnia
27 stycznia 2021 r. nie uwzględniła
wniesionej petycji w interesie
publicznym w zakresie praw
obywatelskich zgodnie z art. 32 i art. 39
Konstytucji RP . Po zapoznaniu się z
treścią petycji oraz po jej analizie
merytorycznej i prawnej Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji zarekomendowała
Radzie Gminy stanowisko, że należy
odmówić uwzględnienia petycji, gdyż
nie ma podstaw do podjęcia uchwały w
danej sprawie, a także nie ma takiego
obowiązku.

Petycje rozpatrzone przez Wójta Gminy
Lp.

Data
złożenia
petycji

Data
załatwienia

Przedmiot petycji

1.

17.03.2021 r.

07.04.2021r. Petycja w sprawie
łączenia klas piątych w
Szkole Podstawowej
im. 4 Pułku Piechoty
Legionów AK w
Kostomłotach Drugich
5a

Sposób załatwienia petycji

W udzielonej odpowiedzi
poinformowano, że na razie nie jest
możliwe ostateczne ustosunkowanie
się do postulatu przedstawionego w
petycji. Opisano także tryb prac nad
arkuszem organizacyjnym szkoły,
kolejność podejmowanych działań i ich
priorytety. Zapewniano, że głos

rodziców będzie wzięty pod uwagę w
momencie podejmowania
ostatecznych decyzji.
2.

17.03.2021 r.

07.04.2021r. Petycja w sprawie
łączenia klas piątych w
Szkole Podstawowej
im. 4 Pułku Piechoty
Legionów AK w
Kostomłotach Drugich
5b

W udzielonej odpowiedzi
poinformowano, że na razie nie jest
możliwe ostateczne ustosunkowanie
się do postulatu przedstawionego w
petycji. Opisano także tryb prac nad
arkuszem organizacyjnym szkoły,
kolejność podejmowanych działań i ich
priorytety. Zapewniano, że głos
rodziców będzie wzięty pod uwagę w
momencie podejmowania
ostatecznych decyzji.

3.

17.03.2021 r.

07.04.2021r. Petycja w sprawie
łączenia klas piątych w
Szkole Podstawowej
im. 4 Pułku Piechoty
Legionów AK w
Kostomłotach Drugich
5c

W udzielonej odpowiedzi
poinformowano, że na razie nie jest
możliwe ostateczne ustosunkowanie
się do postulatu przedstawionego w
petycji. Opisano także tryb prac nad
arkuszem organizacyjnym szkoły,
kolejność podejmowanych działań i ich
priorytety. Zapewniano, że głos
rodziców będzie wzięty pod uwagę w
momencie podejmowania
ostatecznych decyzji.

4.

07.05.2021 r.

10.06.2021 r.

Petycja w sprawie
trwałej poprawy stanu
nawierzchni ulicy
Tęczowej

W udzielonej odpowiedzi
poinformowano o przeprowadzonych
bieżących remontach nawierzchni ulicy
Tęczowej poprzez uzupełnianie
ubytków kruszywem wraz z
wyprofilowaniem, wyrównaniem i
zagęszczeniem nawierzchni.
Przekazano również informacje o
podejmowanych działaniach w celu
pozyskania dofinansowania
zewnętrznego na prace remontowe.

