Sprawozdanie z petycji
Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
w 2019 roku
Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego
petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy Zgorzelec wpłynęło dziewięć
petycji. Wszystkie petycje zostały wniesione przez osoby prawne – spółki i fundacje
powołujące się na realizację w/w uprawnienia dla szeroko pojmowanego interesu
publicznego.
Petycje dotyczyły między zróżnicowanej tematyki :
- przystąpienia Gminy Zgorzelec oraz gminnych jednostek organizacyjnych
w konkursach w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA”,

do udziału

- udostępniania na stronie internetowej urzędu informacji przeznaczonych dla Lokalnych
Mikroprzedsiębiorców,
- wnioskowania mieszkańców o wykonanie zadania własnego - chodnika na drodze
publicznej w Jerzmankach,
- dokonania przez tutejszą jednostkę analizy ofert usług telekomunikacyjnych wraz
z dokonaniem analizy rzeczywistych kosztów,
- zaplanowania postępowania przetargowego w zakresie modernizacji i optymalizacji kosztów
taboru transportowego spółek z udziełam jst,
- wniosków w przedmiocie dokonania publikacji na stronie podmiotowej BIP informacji :
o użytkowanych w urzędzie numerów służbowych telefonów komórkowych; opracowania
programu wykorzystania w szkołach nowoczesnych narzędzi informatycznych o charakterze
edukacyjnym zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na drodze,
- dokonania zmiany przepisów prawa ustawowego ,
- wdrożenia odpowiednich działań celem zapewnienia powszechności akceptacji płatności
bezgotówkowych w jednostkach organizacyjnych gminy.
Siedem petycji zostało rozpatrzonych negatywnie, w stosunku do trzech organ postanowił
podjąć działania zmierzające do ich realizacji.

Większość złożonych petycji obejmowała swoim zakresem przedmiotowym również wniosek
o udzielenie informacji publicznej., co czyniono zgodnie z trybem określonym w ustawie o
dostępie do informacji publicznej.
Siedem petycji zostało rozpatrzonych negatywnie, w stosunku do trzech organ postanowił
podjąć działania zmierzające do ich realizacji.
Petycje rozpatrzono w sposób negatywny, ponieważ postulowane przez podmioty działania
w ocenie Wójta były niecelowe, nieekonomiczne a czasem wręcz nieracjonalne. Wykonanie
postulowanych wniosków stanowiłoby działania niezgodne z obowiązującymi przepisami
prawa, w tym znacznie naruszające zasady gospodarowania środkami publicznymi określone
w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie prawo zamówień publicznych.
W załączeniu wykaz rozpatrywanych petycji wraz z określeniem poruszanej tematyki
i sposobem ich rozpatrzenia.
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