
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrywanych przez Wójta Gminy Starogard Gdański 

w 2016 roku 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 roku poz. 

1195) informuję, iż w 2016 roku zarejestrowano 4 petycje, które wpłynęły do Wójta Gminy 

Starogard Gdański. Z pośród zarejestrowanych: trzy petycje uwzględniono, natomiast jedna 

petycja nie została uwzględniona. Szczegóły przedstawiono w Tabeli nr 1. 

Tabela nr 1.  Petycje rozpatrywane przez Wójta Gminy Starogard Gdański w 2016r. 

 

 

 

 

 

 

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrywanych przez Radę Gminy Starogard Gdański 

w 2016 roku 
 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz.U. z 2014 

roku poz. 1195) informuję, iż w 2016 roku nie wpłynęły do Rady Gminy Starogard Gdański 

petycje, które winny być rozpatrywane w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach. 

 

Lp. Data wpływu
Podmiot wnoszący 

petycję
Przedmiot petycji

Data udzielenia 

odpowiedzi     

na petycję

Sposób załatwienia Uwagi

1. 11.07.2016 r. Szulc - Efekt Sp. z o.o.

Petycja o archiwizację wniosku 

dot. efektywności energetycznej 

wraz z załącznikami.

15.07.2016 r.

Petycję uwzglęniono.               

Wniosek i załączniki zostały 

zarchiwizowane.                    

Odpowiedź na wskazany adres e-mail. 

brak

2. 24.10.2016 r. Szulc - Efekt Sp. z o.o.

Petycja o przekazanie jej do 

wszystkich podległych szkół 

podstawowych, dot. programu 

"wzorowa łazienka".

21.11.2016 r.

Petycję uwzglęniono.                

Wniosek i załączniki zostały 

przekazane do wszysktich podległych 

szkół podstawowych.            

Odpowiedź na wskazany adres e-mail.

brak

3. 31.10.2016 r. Szulc - Efekt Sp. z o.o.

Petycja o utworzenie w oficjalnym 

Serwisie Internetowym Gminy 

zakładki "Czystsze powietrze".

23.11.2016 r.

Petycję uwzglęniono.                

Została uruchomiona zakładka 

"Czystsze powietrze" na stronie 

internetowej urzędu.            

Odpowiedź na wskazany adres e-mail.

brak

4. 07.11.2016 r.

Andrzej Szumski     

Nieformalne Towarzystwo 

Osób Poszkodowanych 

Scalaniem Gruntów 

KOMASOWANI.PL

Petycja o umieszczenie na 

głównych stronach internetowych 

informacji w formie aktywnego 

banera i linku do strony 

internetowej dot. zagrożeń 

związanych ze scalaniem gruntów. 

07.12.2016 r.

Petycji nie uwzglęniono.                 

Nie istnieje uzasadnienie                    

w umieszczaniu na stronie 

internetowej urzędu aktywnego 

banera i linku do wskazanej strony 

internenetowej.                    

Odpowiedź na wskazany adres e-mail.

brak


