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yił(lllroooM SPRAWO ZDANIE Z PETYCJI

ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH
W 2019 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

może być żądanie,

lub innego

również określa, że

się
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petycja
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"podmiotem
instytucji

wnoszącym petycję",

społecznej

w

związku

lub
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zmiany przepisów prawa,
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podmiotu
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dobra

i kompetencji adresata petycji".

może być złożona

do organu

i rozpatrywania

szczególnej ochrony w

zadań

jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną
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szczególności,

wartości wymagających

zbiorowego lub

mieszczących
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administracji publicznej".
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. do Wójta Gminy Budzyń wpłynęły łącznie
3 petycje.
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 2019 r. (I petycja z 2018 r. została ostatecznie rozpatrzona na początku 2019 roku, przez
Radę

Gminy

Budzyń,

do której
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była również

kierowana).

Przedmiot petycji
Petycja w sprawie budowy
placu zabaw z siłownią
zewnętrzną na działce nr
2142/4 na osiedlu
Wierzbowym w Budzyniu
Petycja w sprawie analizy
kosztów
telekomunikacyjnych

Petycja w sprawie czystego
i zmniejszenia
emisji wtórnej, poprzez
zaplanowanie
postępowania, którego
środowiska

Sposób załatwienia petycji
Petycję

rozpatrzono pozytywnie.
nowy plac zabaw na os.
Wierzbowym w Budzyniu

Powstał

Petycję

rozpatrzono negatywnie, z
analiza kosztów
może być przeprowadzona w
przyszłości, po wygaśnięciu umów
o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, wraz z
postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego,
Petycję rozpatrzono negatywnie,
gdyż Gmina Budzyń nie posiada
własnego parku maszynowego i nie
planuje jego utworzenia.
wyjaśnieniem, że

przedmiotem będzie
modernizacja parku
maszynowego
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