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SPRAWOZDANIE Z PETYCJI

ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH
W 2018 ROKU PRZEZ WÓJT A GMINY BUDZYŃ

określa

Ustawa o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870)
petycji, których przedmiotem
podjęcia rozstrzygnięcia
petycję, życia

wspólnego,
Ustawa

zbiorowego lub

również określa, że

działania

w sprawie

wartości wymagających

się

w zakresie

instytucji

„ petycja może

wnoszącym petycję",

społecznej

w

i rozpatrywania

związku

lub

władzy

podmiotu

wnoszącego
imię

dobra

i kompetencji adresata petycji".

być złożona

do organu

dotyczącej

szczególnej ochrony w

zadań

jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną

"podmiotem

składania

„ może być żądanie , w szczególności, zmiany przepisów prawa,

lub innego

mieszczących

tryb

przez osobę

grupę

tych podmiotów, zwana dalej

publicznej, a

z wykonywanymi przez

nią

fizyczną, osobę prawną,

także

do organizacji lub

zadaniami zleconymi z zakresu

administracji publicznej".
W okresie od l stycznia do 31 grudnia 2018 r. do Wójta Gminy Budzyń wpłynęło

łącznie

5 petycji, w tym l równolegle również do Rady Gminy, która ją rozpatrywała.
Realizując

poz. 870)

zapisy art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r.,

poniżej została

przedstawiona zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych

w 2018 r. ( 1 petycja została ostatecznie rozpatrzona w 2019 roku, przez
do której

była również

Radę

Gminy

Budzyń,

kierowana).

Numer sprawy

l.

Org.1520.1.2018 Petycja w sprawie naprawy drogi gminnej
przebiegającej od strony drogi krajowej nr
11 do centrum wsi Popielno
Org.1520.2.2018 Petycja w sprawie budowy gminnej drogi
Petycję rozpatrzono
asfaltowej wraz z oświetleniem i
pozytywnie
odwodnieniem w Podstolicach
Org.1520.3.2018 Petycja w sprawie budowy chodnika we wsi Petycję rozpatrzono
Kąkolewice, na odcinku od zjazdu z drogi
pozytywnie
krajowej nr 11 do świetlicy wiejskiej
Org.1520.4.2018 Petycja w sprawie ujęcia w planach na
Petycję rozpatrzono
2019 r. budowy drogi osiedlowej wraz z
pozytywnie
infrastrukturą, przy ul. Dębowej w
Budzyniu

2.

3.

4.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia
petycji
Petycję rozpatrzono
pozytywnie

Lp.

5.

Org.1520.5.2018 Petycja w sprawie zachowania ilości
pomieszczeń dla klas I-III w budynku
Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu, os.
Wierzbowe 7 wraz z poparciem rozbudowy
Przedszkola Samorządowego im. Misia
Uszatka w Budzyniu

Nie została
ostatecznie
rozpatrzona w
2018 r.
Petycja była
kierowana
jednocześnie do
Rady Gminy
Budzyń, która ją
rozpatrywała

