Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuje, iż w 2020 roku do Urzędu Gminy w Gomunicach
wpłynęło siedem petycji w rozumieniu w/w ustawy.

Lp.

Podmiot
wnoszący petycję

Przedmiot
petycji

Data złożenia
petycji

Podmiot rozpatrujący
petycję

Data udzielenia
odpowiedzi na
petycję

Sposób załatwienia
petycji

1.

Koalicja Polska Wolna
od 5G

Petycja w sprawie
podjęcia uchwały w
sprawie ochrony zdrowia
mieszańców przed
elektroskażeniem

2020-03-23

Rada Gminy Gomunice

2020-05-26

Odpowiedź na petycję
wysłano na wskazany
adres e-mail

2.

Mieszkanka Rabki
Zdrój

Petycja złożona w
interesie publicznym w
zakresie zmiany
przepisów prawa
miejscowego
(wprowadzenie lokalnej
"tarczy antykryzysowej")

2020-04-03

Rada Gminy Gomunice

2020-07-01

Odpowiedź pisemna

3.

SMEbusiness.pl Sp. z
o.o.

Petycja w sprawie
2020-04-21
wdrożenia w urzędzie
procedur związanych ze
screeningiem osób
wchodzących do urzędu w
zakresie podwyższonej
temperatury

Wójt Gminy Gomunice

2020-05-26

Odpowiedź pisemna

4.

Szulc-Efekt Sp. z o. o.,
ul. Poligonowa 1, 04051 Warszawa

Petycja w sprawie
2020-08-11
wykonania rekonesansu w
obszarze związanym z

Wójt Gminy Gomunice

2020-08-24

Odpowiedź za
pośrednictwem
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udostępnianiem przez
urząd płynów do
dezynfekcji oraz
zaplanowania środków
finansowych na zakup
płynów do dezynfekcji
rąk.

środków komunikacji
elektronicznej

5.

Zbigniew Tondel

Petycja w sprawie
podjęcia uchwały
dotyczącej szczepień
przeciwko wirusowi SARSCoV-2

2020-12-14

Rada Gminy Gomunice

2021-03-10

Odpowiedź pisemna

6.

Piotr Sterkowski

Petycja w sprawie
podjęcia uchwały
dotyczącej szczepień
przeciwko wirusowi SARSCoV-2

2020-12-15

Rada Gminy Gomunice

2021-03-10

Odpowiedź za
pośrednictwem
środków komunikacji
elektronicznej

7.

Tymczasowa Rada
Stanu Narodu
Polskiego Społeczny
Komitet Konstytucyjny

Petycja o uchwalenie w
2020-12-21
trybie pilnym uchwały
dotyczącej ochrony i
obrony prawdy, godności i
wolności człowieka na
terytorium gminy

Rada Gminy Gomunice

2021-02-03

Zawiadomienie o
pozostawieniu petycji
bez rozpatrzenia
wysłano na wskazany
adres e-mail

Wójt Gminy Gomunice
Paweł Olejniczak
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