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Mogilany,28 czerwca 2021r.

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH W 2020R.

Zgodnie z wymogiem określonym w art.14 ustawy z dnia 11 lipca
2014r. o petycjach (t.j.2018.poz.870) podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji
corocznie, w terminie do 30 czerwca umieszcza na swojej stronie internetowej lub
stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach
rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane
dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.
W 2020 r. do Wójta Gminy Mogilany wpłynęło 5 petycji:
l.p.
1.

Przedmiot petycji
W sprawie obniżenia opłat
za śmieci

Data wpływu
do GUS
27.03.2020r.

Sposób załatwienia petycji
Petycja rozpatrzona
negatywnie
(pismo z dnia 2.7.2020r.)

2.

3.

W sprawie
przyporządkowania
załącznika do petycji o
nazwie „Pismo w sprawie
udostepnienia
Platformazakupowa.pl” do
odpowiedniej klasy z
wykazu akt zgodnie z §6
ust.1 pkt2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18.1.2011r, w sprawie
instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów
zakładowych.
W sprawie możliwości
wdrożenia w urzędzie
procedur związanych z
wprowadzeniem procedur
screeningu wszystkich osób
wchodzących do urzędu,
pozwalających wskazać
osoby z podwyższoną
temperaturą.

31.032020r.

Petycja
pozytywnie

rozpatrzona

(pismo z dnia 5.8.2020r.)

23.4.2020r.

Petycja
negatywnie

rozpatrzona

(pismo z dnia 5.8.2020r.)

4

5

W sprawie wykonania
rekonesansu
udostępnianych przez
urząd płynów do
dezynfekcji w oparciu o
sygnalizowane zagadnienia
zawarte we wniosku o
udostepnienie informacji
publicznej oraz planowania
postepowania w trybie
uproszczonym do 30 tys.
euro lub w trybie ustawy
Prawo zamówień
publicznych, którego
przedmiotem będzie
zamówienie płynów do
dezynfekcji rąk
W sprawie udzielenia
informacji publicznej dot.
wydatkowania pieniędzy na
zakup maseczek i przyłbic
oraz płynów do dezynfekcji
rąk i powierzchni etc., jak
również opublikowania
wniosku oraz odpowiedzi
na oficjalnej stronie
internetowej Gminy.

12.8.2020r.

Petycja
pozytywnie

rozpatrzona

(pismo z dnia 12.11.2020r.)

28.10.2020r.

Petycja
pozytywnie

rozpatrzona

(pismo z dnia 27.1.2021r.)

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej GUS w BIP w zakładce
Petycje zamieszczane są informacje zawierające odwzorowania cyfrowe (skan)
petycji oraz - w przypadku wyrażenia zgody – dane osobowe podmiotu wnoszącego
petycję, a także informacje o sposobie załatwienia petycji.
Na wszystkie pisma, które wpłynęły do Wójta Gminy Mogilany w 2020r. i zostały
zarejestrowane jako petycje, odpowiedzi udzielono w ustawowym terminie. Nie
wystąpiły
przypadki
braku
poinformowania
składającego
petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
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