Dobrzeń Wielki, 30 czerwca 2020r.
Or. 152.4.2020

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH
rozpatrzonych przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
w 2019r.
Stosownie do przepisów art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870)
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w 2019r. wniesiono do Wójta 7 petycji, o których mowa
w art. 2 ust. 3 ustawy:

1.

Numer
petycji
1/2019

2.

4/2019

3.

5/2019

4.

6/2019

L.p.

Przedmiot petycji
Obniżenie kosztów ponoszonych przez
Gminę związku z korzystaniem z usług
telekomunikacyjnych (telefony kom.)

Wykonywanie kontroli nad realizacją
rozkładów jazdy przewoźników regularnych
i specjalnych w postaci obserwacji lub
zagrania roli „tajemniczego pasażera,
klienta” celem lepszego udokumentowania
dokumentu przewozowego
Opracowanie przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
programu wykorzystania w szkołach
narzędzi informatycznych o charakterze
edukacyjnym.

1)Rozważenie możliwości wdrożenia
w Urzędzie Gminy procedur związanych
z pełnym zabezpieczeniem potrzeb
interesantów dot. płatności bezgotówkowych
(terminale
z wykorzystaniem kart i innych
instrumentów płatniczych);
2)Dokonanie analizy mocnych i słabych
stron ewentualnego wdrożenia w Urzędzie
procedur związanych z pełnym
zabezpieczeniem potrzeb Interesantów pod
kątem . płatności bezgotówkowych;
3)Przekazanie wniosku i petycji do
wszystkich podległych Gminie jednostek

Informacja o sposobie załatwienia
petycji
Dokonano
analizy
ponoszonych
kosztów. Wysokość kosztów nie
wskazuje na konieczność zmiany
zawartych umów ani zawierania
aneksów. Koszty ponoszone z tytułu
używanych w Urzędzie Gminy
służbowych telefonów komórkowych
są bardzo niskie.
Nie rozpatrywano – przedmiot petycji
nie dotyczy Gminy Dobrzeń Wielki
(Gmina nie jest organizatorem
publicznego transportu zbiorowego)
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych uznała, że
nie ma kompetencji do ustalenia
harmonogramu lub programu, który
ma być realizowany w szkołach.
Działania profilaktyczne w szkołach są
prowadzone na podstawie Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych uchwalanego corocznie
przez Radę Gminy.
1)Petycja w części dotyczącej
wprowadzenia w Urzędzie Gminy
w Dobrzeniu Wielkim możliwości
realizacji przez Interesantów płatności
bezgotówkowych z wykorzystaniem
kart i innych instrumentów płatniczych
jest bezprzedmiotowa. Możliwość taką
wprowadzono w Urzędzie Gminy już
w 2017r. w ramach „Programu
upowszechniania płatności
bezgotówkowych w administracji
publicznej”. Od 2018r. Urząd Gminy
uczestniczy w Programie Wsparcia
Obrotu Bezgotówkowego PWOB”.

L.p.

Numer
petycji

5.

7/2019

6.

8/2019

7.

9/2019

Informacja o sposobie załatwienia
petycji
organizacyjnych: szkół, spółek
2)Wprowadzenie dla Interesantów
komunalnych, zakładów budżetowych,
Urzędu usługi płatności
instytucji kultury i związanych z opieką
bezgotówkowej na miejscu, oceniono
społeczną
pozytywnie.
3)Wniosek
i
petycja
zostały
przekazane do jednostek gminnych
oraz do PROWOD sp. z o.o. w dniu 21
października 2019r.
Przekazanie petycji wszystkim dyrektorom Petycje przekazano wszystkim
szkół
podstawowych oraz kierownikom dyrektorom szkół podstawowych w
świetlic wiejskich w Gminie
Gminie w dniu 25 października 2019r.
Z uwagi na to, że w Gminie nie ma
świetlic wiejskich funkcjonujących
jako odrębne podmioty (jednostki
organizacyjne), petycja w części
dotyczącej przekazania petycji do
świetlic wiejskich jest
bezprzedmiotowa
Wykonanie przez organizatorów transportu
zbiorowego obowiązku zainstalowania na
Nie rozpatrywano – przedmiot petycji
wszystkich przystankach, peronach,
nie dotyczy Gminy Dobrzeń Wielki
stanowiskach, dworcach i stacjach (węzłach
(Gmina nie jest organizatorem
komunikacyjnych, przesiadkowych)
publicznego transportu zbiorowego).
informacji dla pasażerów (regulaminy
przewozów, taryfy opłat i ulg, system
informacji pasażerskiej- aktualne położenie
pojazdu, liczbie osób oczekujących na
przystankach, liczbie wolnych miejsc etc.)
Przekazanie informacji o niekomercyjnym Treść
petycji
przekazano
projekcie pn. Wdrażanie Programu Nauki kierownikowi GOPS w Dobrzeniu
Zachowania.
Wielkim w dniu 29 stycznia 2018r.
oraz Dyrektorom szkół i przedszkoli w
gminie – w dniu 8 lutego 2018r.,
zgodnie z postulatem petycji.
Przedmiot petycji

Wójt
Piotr Szlapa*

* Podpis na oryginale

