
Lp.
Data wpływu 

Petycji

Adresat/Nazwa Komórki 

Organizacyjnej 
Przedmiot Petycji

Uwagi / Sposób rozpatrzenia 

Petycji*
Data rozpatrzenia Petycji

1 08.03.2019 Referat Organizacyjny
przystąpienie do programu "Podwórko 
Talentów Nivea"

02.05.2019 - zawiadomienie: 

żadania przedstawione w petycji nie 

zostały uwzględnione 

2 08.03.2019 Referat Organizacyjny
przekazanie tekstu/petycji do podległych 

szkół

03.04.2019 - wezwanie do 

wyjaśnienia treści petycji 

wobec braku wyjaśnienia treści petycji 

pozostała ona bez rozpatrzenia

3 19.03.2019 Referat Inwestycji i Dróg
działania związane z zalanymi gruntami 

rolnymi przez jezioro

04.11.2019 - przekazanie petycji do 

podmiotu właściwego do 

rozpatrzenia petycji

4 10.05.2019 Rada Gminy Sierakowice budowa placu zabaw petycja zasadna 25.06.2019

5 29.05.2019 Referat Organizacyjny

zebranie ofert rynkowych i dokonanie 

analizy wydatków na usługi 

telekomunikacyjne

21.06.2019 - żądania przedstawione 

w petycji nie zostały uwzględnione

6 07.06.2019 Referat Organizacyjny

zaplanowanie postępowania, dot. parku 

maszynowego wykorzystywanego do zadań 

oczyszczania Gminy, w trybie ustawy 

prawo zamówień publicznych z 

uwzględnieniem dywersyfikacji 

wykorzystywanego paliwa 

21.06.2019 - żądania przedstawione 

w petycji nie zostały uwzględnione

7 08.07.2019 Referat Inwestycji i Dróg
położenie nowej nawierzchni asfaltowej na 

drodze gminnej

30.07.2019 - braki formalne, petycja 

pozostaje bez rozpatrzenia

8 09.08.2019 Referat Inwestycji i Dróg
poprawa bezpieczeństwa w strefie 

zamieszkania
petycja zasadna 11.09.2019

9 09.08.2019 Rada Gminy Sierakowice
wykonanie progu spawalniającego ruch 

pojazdów oraz przejścia dla pieszych

03.09.2019 - zawiadomienie: 

żadania przedstawione w petycji nie 

zostały uwzględnione 

10 26.08.2019 Referat Organizacyjny
udostępnienie na www numerów 
telefonów komórkowych

17.09.2019 - zawiadomienie: 

żadania przedstawione w petycji nie 

zostały uwzględnione 
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11 30.09.2019 Rada Gminy Sierakowice

trwałe zapisanie w ewidencji geodezyjnej 

oraz urządzeń melioracyjnych odcinka 

rowu

25.10.2019 - przekazanie petycji do 

podmiotu właściwego do 

rozpatrzenia petycji

12 15.10.2019 Referat Organizacyjny płatności bezgotówkowe w UG
07.11.2019 - wezwanie do 

wyjaśnienia treści petycji 

wobec braku wyjaśnienia treści petycji 

pozostała ona bez rozpatrzenia

* Należy wskazać jeden z poniższych sposobów np.:

1 – rozpatrzenie petycji w sposób i formie zgodnej z treścią petycji

2 – rozptrzenie petycji w sposób i formie, innej niż wskazanej treści petycji

3 – wezwanie podmiotu składającego petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji
4 – pozostawienie petycji bez rozpatrzenia 

RSO.152.11.2019

RSO.152.12.2019


