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     RADA GMINY 

DOBRZEŃ WIELKI 

Dobrzeń Wielki, 23 czerwca 2022r. 

Or. 152.1.2022 

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH  
rozpatrzonych przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki 

w 2021r. 

 

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

poz. 870), zwanej dalej ustawą,  Rada Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że w 2021r. 

wpłynęły do Rady Gminy 3 petycje, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy. Informację o 

złożonych i rozpatrzonych petycjach zawiera poniższa tabela: 

L.p. 
Numer 

petycji 
Przedmiot petycji 

Informacja o sposobie załatwienia 

petycji 

1. 

1/2021 

Przygotowanie (jeszcze w pierwszej połowie 

lutego 2021r.): 

1) komunikatu /uchwały dot. suplementacji 

witaminy D, której treść zostanie 

opublikowana w  gminnych mediach 

społecznościowych, w tym na profilach 

radnych, na portalach gminnych i w 

lokalnej gazecie; 

2) pakietu profilaktycznego dla wszystkich 

starszych osób, do których informacje 

internetowe nie docierają, lub nie są  

w stanie kupić sobie suplementów 

witaminy D (brak pieniędzy lub 

samodzielności, inwalidztwo itd.). 

Rada Gminy nie rozpatrywała 

petycji. 

Petycja wpłynęła do Rady Gminy   

w dniu 9 lutego 2021r.,  a w dniu  

17 lutego 2021r. została wycofana 

przez podmiot, który petycję złożył. 

 

2. 

2/2021 

 

Budowa sygnalizacji świetlnej przy 

przejściu dla pieszych na ulicy 

Namysłowskiej w Dobrzeniu Wielkim,  

w ciągu drogi wojewódzkiej 454  

(w pobliżu Zespołu Szkół w Dobrzeniu 

Wielkim). 

 

Petycja była rozpatrywana przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki w dniu  

5 lipca 2021r., a następnie na sesji 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 

22 lipca 2021r. Rada Gminy uznała 

petycję za zasadną i postanowiła 

przekazać ją do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu  

z wnioskiem o pozytywne jej 

rozpatrzenie.  

Rada postanowiła również złożyć 

deklarację dotyczącą zawarcia 

porozumienia w sprawie udziału 

Gminy w realizacji tego 

przedsięwzięcia - Uchwała Nr 

XXXIII/253/2021 Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 

2021r. w sprawie rozpatrzenia 

i załatwienia petycji. 
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L.p. 
Numer 

petycji 
Przedmiot petycji 

Informacja o sposobie załatwienia 

petycji 

3.  3/2021 

Budowa drogi oznaczonej w planie 

zagospodarowania przestrzennego 

symbolami KDD-62 i KDD-63 (druga 

linia zabudowy przy ul. Wrocławskiej). 

 

Petycja wpłynęła do Rady Gminy  

30 grudnia 2021r.  i  była 

rozpatrywana w 2022r. Informacja  

o rozpatrzeniu petycji zostanie ujęta  

w Zbiorczej informacji o petycjach 

za rok 2022, która zostanie 

sporządzona do dnia 30 czerwca 

2023r.  

 

 

Niniejsza informacja podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki 

www.dobrzenwielki.pl.  

 

         Przewodniczący  

        Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

 

         Roman Kołbuc* 

 

 

 
*podpis na oryginale 

 

 

 

http://www.dobrzenwielki.pl/

