
ZBIORCZA   INFORMACJA 

o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 

 

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), 

informuję, że w 2019 r. do Urzędu Gminy Bierawa wpłynęło 10 petycji. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych petycji był Wójt Gminy (7 petycji)  i Rada Gminy 

Bierawa (3 petycje). Na wszystkie petycje udzielono pisemnej odpowiedzi. 

Informację o przedmiocie i sposobie załatwienia petycji zawiera poniższa tabela: 

 

lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia 

1. Petycja o dokonanie analizy wydatków na 

rozmowy telefoniczne 

Wójt Gminy zawiadomił podmiot wnoszący petycję 

o dokonaniu takowej analizy 

2. Petycja dotycząca zaplanowania 

postępowania przetargowego na temat 

modernizacji parku maszynowego 

Wójt Gminy zawiadomił podmiot wnoszący petycję 

o braku na chwilę obecną potrzeby planowania 

postępowania przetargowego w postulowanym 

zakresie 

3. Petycja dotycząca wprowadzenia oznaczeń 

przystanków autobusowych 

Petycja została uznana przez Radę Gminy Bierawa 

za niezasługującą na uwzględnienie, o czym 

powiadomiono podmiot wnoszący petycję 

4. Petycja o wykonywanie kontroli nad 

realizacją rozkładów jazdy 

Wójt Gminy zawiadomił podmiot wnoszący petycję, 

że Gmina Bierawa nie jest organizatorem 

komunikacji publicznej 

5. Petycja dotycząca opracowania programu 

wykorzystania w szkołach narzędzi 

informatycznych o charakterze edukacyjnym 

Wójt Gminy zawiadomił podmiot wnoszący petycję, 

że brak jest podstaw do jej uwzględnienia 

6. Petycja o dokonanie analizy w zakresie 

zabezpieczenia potrzeb dotyczących 

płatności bezgotówkowych 

Wójt Gminy zawiadomił podmiot wnoszący, że 

petycja nie została uwzględniona ponieważ Urząd 

Gminy akceptuje już płatności bezgotówkowe za 

pomocą terminali z wykorzystaniem kart 

płatniczych 

7. Petycja dotycząca zamieszczania informacji 

na przystankach, peronach i dworcach 

komunikacyjnych (regulaminu przewozu, 

taryfy opłat i ulg) oraz montaż systemu 

informacji pasażerskiej z mapą aktualnego 

położenia pojazdów, informacji o liczbie 

osób oczekujących na przystanku, miejscach  

w pojeździe 

Wójt Gminy zawiadomił podmiot wnoszący, że 

petycja została uznana za bezzasadną 

8. Petycja o zmianę przepisów prawa 

miejscowego 

Petycja została uznana przez Radę Gminy Bierawa  

w części za bezzasadną, a w części jako skierowaną 

do niewłaściwego podmiotu, o czym powiadomiono 

podmiot wnoszący petycję 

  



9. Petycja o zmianę przepisów prawa 

miejscowego 

Petycja została uznana przez Radę Gminy Bierawa  

w części za bezzasadną, a w części jako skierowaną 

do niewłaściwego podmiotu, o czym powiadomiono 

podmiot wnoszący petycję 

10. Petycja o wyznaczenie innej drogi 

dojazdowej do kopalni piasku  

w Dziergowicach 

Wójt Gminy powiadomił podmiot wnoszący petycję, 

że w przypadku wydłużenia czasu funkcjonowania 

kopalni, Gmina podejmie starania o wyznaczenie 

dodatkowej drogi dojazdowej do kopalni 

 

 

           Wójt Gminy 

          Krzysztof Ficoń 

Sporządziła: Barbara Gawlik 


