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Dobrzeń Wielki, 24 czerwca 2021r. 

Or. 152.2.2021 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH  

rozpatrzonych przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki 

w 2020r. 

 

Stosownie do przepisów art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r.  

poz. 870) Rada Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w 2020r. Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

rozpatrzyła 5 petycji, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy. Informację o rozpatrzonych 

petycjach zawiera poniższa tabela: 

L.p. 
Numer 

petycji 
Przedmiot petycji 

Informacja o sposobie 

załatwienia petycji 

1. 

1/2020 

1) przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie 

ochrony zdrowia mieszkańców przed 

elektroskażeniem i zobowiązanie Wójta/ 

Przewodniczącego Rady do: 

a) wykonania uchwały, 

b) opublikowania jej na stałe na stronie 

internetowej Urzędu Gminy oraz na profilu 

Facebooka Wójta Gminy, 

c) przekazania uchwały dyrektorom 

wszystkich szkół i przedszkoli na terenie 

Gminy, 

d) przekazanie uchwały władzom 

powiatowym, wojewódzkim i krajowym; 

2) podjęcie przez Radę Gminy zobowiązania dot. 

przeprowadzenia kampanii informacyjnej dla 

mieszkańców nt. zagrożeń zdrowotnych 

związanych ze sztucznym polem 

elektromagnetycznym (PEM) – telefon 

komórkowy, wifi i inne urządzenia 

bezprzewodowe. 

 

Petycje rozpatrywała Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki. 

 Komisja uznała, że petycja 

zawiera błędy formalne. 

Decyzją Komisji pozostawiono 

petycję bez dalszego biegu – 

nie była rozpatrywana przez 

Radę Gminy. 

2. 

2/2020 

Zmiana przepisów prawa miejscowego – 

wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”  

dla wszystkich obywateli gminy w związku  

z koronawirusem. 

 

Petycja była rozpatrywana 

przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady 

Gminy, a następnie na sesji 

Rady Gminy w dniu  

25 czerwca 2020r. Uznano, że 

postulaty zawarte w petycji nie 

zasługują na uwzględnienie -  

Uchwała Nr XIX/146/2020 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 25 czerwca 2020r.  

w sprawie rozpatrzenia  

i załatwienia petycji. 

 



Strona 2 z 3 
 

L.p. 
Numer 

petycji 
Przedmiot petycji 

Informacja o sposobie 

załatwienia petycji 

3.  3/2020 

Zmiana przepisów prawa miejscowego poprzez: 

1) dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe 

(tablety) rodziców mieszkających i 

wychowujących dzieci w gminie w zakresie 

edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii 

nie mogą się uczyć w szkole lub przebywać  

w przedszkolu i tym samym opieka nad dziećmi 

i ich edukacja została przerzucona na rodziców; 

2) utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można 

zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób 

potrzebujących. 

 

Petycja była rozpatrywana 

przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady 

Gminy, a następnie na sesji 

Rady Gminy w dniu  

25 czerwca 2021r. Uznano, że 

postulaty zawarte w petycji nie 

zasługują na uwzględnienie - 

Uchwała Nr XIX/147/2020 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 25 czerwca 2020r.  

w sprawie rozpatrzenia  

i załatwienia petycji. 

4.  5/2020 

1) „Wykonanie rekonesansu w obszarze 

związanym z udostępnianiem przez Urząd 

płynów do dezynfekcji rąk, w oparciu 

zagadnienia sygnalizowane” przez podmiot 

składający petycję(jakość środków 

dezynfekcyjnych, certyfikaty, pozwolenia na 

wprowadzenie do obrotu); 

2) „Zaplanowanie postępowania w trybie 

uproszczonym do 30 tys. Euro lub w trybie 

Ustawy prawo zamówień publicznych, którego 

przedmiotem będzie zamówienie płynów do 

dezynfekcji rąk- spełniających aktualne normy” 

podane w  piśmie zawierającym petycję „ i w 

oparciu o powołane w tym piśmie ogólnie 

uznane zasady postępowania lege artis - przy 

udostępnianiu środków do dezynfekcji” 

Petycja była rozpatrywana 

przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady 

Gminy, a następnie na sesji 

Rady Gminy w dniu 

4 listopada 2020r. -  

Uchwała Nr XXII/164/2020  

w sprawie rozpatrzenia  

i załatwienia petycji. 

Stwierdzono, że: 

1) w Urzędzie Gminy w 

Dobrzeniu Wielkim 

używane są środki do 

dezynfekcji rąk metodą 

wcierania spełniające 

normy PN-EN 1500:2013-

07 i posiadające 

standardowe pozwolenie na 

wprowadzenie do obrotu; 

2) w razie potrzeby 

zaplanowane zostanie 

postępowanie w trybie 

ustawy Prawo zamówień 

publicznych, którego 

przedmiotem będzie zakup 

płynów do dezynfekcji rąk 

spełniających aktualne 

normy. 

5. 6/2020 

„Zwołanie zebrania Członków Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki w trybie nadzwyczajnym” w celu 

rozpatrzenia sytuacji w Przedszkolu w Dobrzeniu 

Wielkim, związanej z absencją chorobową 

personelu i podjęcia działań dotyczących 

funkcjonowania lub czasowego zamknięcia 

Przedszkola w związku z pandemią. 

Rada Gminy rozpatrywała 

petycję (z udziałem osób 

składających petycję) na sesji 

w dniu  16 listopada 2020r.  

Na kolejnej sesji (w dniu  

26 listopada 2020r.) Rada 

Gminy podjęła Uchwałę  
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L.p. 
Numer 

petycji 
Przedmiot petycji 

Informacja o sposobie 

załatwienia petycji 

Nr XXIV/174/2020 w sprawie 

rozpatrzenia i załatwienia 

petycji. Rada Gminy 

postanowiła w szczególności  

o opracowaniu procedur 

powiadamiania rodziców  

o sytuacji epidemicznej  

i innych ważnych 

okolicznościach, które będą 

obowiązywały we wszystkich 

placówkach oświatowych  

prowadzonych przez Gminę. 

 

         Przewodniczący  

        Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

         Roman Kołbuc* 

 

 

*podpis na oryginale 


