
SPRAWOZDANIE Z PETYCJI 

ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019r. 

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).  

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, 

podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego 

petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra 

wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.  

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną 

niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do 

organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi 

z zakresu administracji publicznej.  

W okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. do Burmistrza Miasta i Gminy 

Serock wpłynęło 5 petycji, natomiast do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku wpłynęły 

3 petycje.  

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy o petycjach, poniżej została 

przedstawiona zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych w 2019 roku: 

 

Lp. Przedmiot petycji  Data złożenia 
petycji  

Data odpowiedzi  Sposób 
załatwienia 
petycji  

1 Petycja w sprawie budowy 
przystąpienia do konkursu w 
ramach programu 
„Podwórko Talentów 
NIVEA”- edycja 2019   

08.03.2019r.  31.05.2019r.  Petycję 
rozpatrzono  
w sposób 
wyjaśniający 

2 Petycja w sprawie analizy 
wydatków ponoszonych w 
obszarze telefonów 
służbowych   

06.06.2019r. 21.08.2019r.  Petycję 
rozpatrzono  
w sposób 
wyjaśniający 

3 Petycja w sprawie 
zaplanowania postępowania 
w zakresie modernizacji 
parku maszynowego z 
uwzględnieniem 
dywersyfikacji 
wykorzystywanego paliwa  

07.06.2019r.  06.09.2019r.  Petycję 
rozpatrzono  
w sposób 
wyjaśniający 

4 Petycja w sprawie 
opracowania przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

26.09.2019r.  11.12.2019r.  Petycję 
rozpatrzono  
w sposób 
wyjaśniający 



programu wykorzystania w 
szkołach narzędzi o 
charakterze edukacyjnym  

5 Petycja w sprawie dokonania 
analizy możliwości 
wdrożenia w Urzędzie 
procedur związanych z 
pełnym zabezpieczeniem 
potrzeb interesantów 
dotyczących płatności 
bezgotówkowych  

31.10.2019r. 11.12.2019r.  Petycję 
rozpatrzono  
w sposób 
wyjaśniający 

 
PETYCJE KIEROWANE DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

 

1 Petycja w sprawie likwidacji 
niebezpiecznych zabudowań 
na ulicy Dworkowej w 
Jadwisinie   

11.01.2019r. 30.01.2019r.  Pismo nie 
zostało 
zakwalifikowane 
jako petycja;  

2 Petycja w sprawie bieżącego 
udostępniania w BIP 
informacji dot. działalności 
Rady Miejskiej w Serocku  

03.02.2019r.  13.02.2019r.  Petycję 
rozpatrzono  
w sposób 
wyjaśniający 

3 Petycja w sprawie zmiany 
przepisów prawa 
 
 

02.12.2019r.  22.01.2020r.  Brak podstaw do 
merytorycznego 
rozpatrzenia 
petycji  

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
                                   Sekretarz Miasta i Gminy Serock  
                                                                                                             Rafał Karpiński   
 


