
Zbiorcza informacja o petycjach za 2019 rok 

skierowanych do Wójta Gminy Gorzyce 

Zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

870), przedstawiam informację zbiorczą o petycjach za 2019 r., skierowanych do Wójta 

Gminy Gorzyce: 

1) Petycja w sprawie obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia innej niż dotychczas metody naliczania opłaty, tj. od 

jednego domu. 

Podmiot rozpatrujący petycję: Wójt Gminy Gorzyce 

Data wpływu petycji: 28.01.2019 r.  

Sposób załatwienia petycji: Wójt Gminy poinformował wnoszącego petycję, iż na chwilę 

obecną nie ma możliwości dokonania zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, bowiem opłata ta ma charakter opłaty lokalnej i zgodnie z ustawą  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1454 ze zm,.) ponosi ją właściciel nieruchomości zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy 

metodą i stawką.  Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr III/24/18 z dnia 20.12.2018 r.  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, opłata ta  ustalana jest w oparciu o liczbę mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość opłaty nie zależy więc od ilości 

wystawionych worków i kubłów z odpadami. Rada Gminy może wprowadzić w drodze 

uchwały jedynie zwolnienia lub ulgi podmiotowe tj. może zwolnić w całości lub w części  

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie 

przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  o której 

mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także 

rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny. Określenie kategorii podmiotów zwolnionych od opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi następuje w drodze ustawy.  

Pismem z dnia 06.03.2019  r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję o sposobie 

załatwienia sprawy. 



2) Petycja w sprawie kontynuacji funkcjonowania oddziału integracyjnego w Przedszkolu 

Publicznym w Turzy Śląskiej 

Podmiot rozpatrujący petycję: Wójt Gminy Gorzyce 

Data wpływu petycji: 29.03.2019 r.  

Sposób załatwienia petycji: Wójt Gminy poinformował wnoszących petycję, iż ostateczna 

decyzja o zawieszeniu funkcjonowania oddziału integracyjnego w Przedszkolu Publicznym  

w Turzy Śl. nie została jeszcze przesądzona. Dalsze czynności uzależnione będą od wyników 

rekrutacji na nowy rok szkolny 2019/2020. Ponadto, Rada Gminy Gorzyce podjęła uchwałę  

o utworzeniu Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Turzy Śl., co pozwoli 

zapewnić miejsce przedszkolne dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Gorzyce. 

Pismem z dnia 26.06.2019 r. udzielono odpowiedzi wnoszącym petycje o sposobie 

załatwienia sprawy. 

3)  Petycja w sprawie budowy drogi do nowo powstałych domów przy ul. Polnej w Olzie 

Podmiot rozpatrujący petycję: Wójt Gminy Gorzyce 

Data wpływu petycji: 29.04.2019r.  

Sposób załatwienia petycji: Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń Wójt Gminy Gorzyce 

poinformował wnoszących petycję, iż w budżecie gminy na 2019 rok nie zaplanowano 

środków finansowych na wnioskowaną w petycji inwestycję. Sprawa wykonania drogi o 

nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i stosowną dokumentacją techniczną zostanie 

przeanalizowana na etapie opracowywania budżetu na 2020 rok.  

Pismem z dnia 05.06.2019 r. udzielono odpowiedzi wnoszącym petycje o sposobie 

załatwienia sprawy. 

 

 

 



4) Petycja dotycząca zaniechania organizacji rajdu samochodowego na terenie wsi 

Odra  

Podmiot rozpatrujący petycję: Wójt Gminy Gorzyce 

Data wpływu petycji: 11.07.2019 r.  

Sposób załatwienia petycji: Wójt Gminy Gorzyce poinformował wnoszących  petycję  

o  odbytym  spotkaniu  z organizatorami rajdu oraz sołtysami sołectw, gdzie przebiegał rajd 

samochodowy. Podczas spotkania ustalono, że sołtysi sołectw przedstawią i przedyskutują 

temat z mieszkańcami na najbliższych zebraniach wiejskich. Ostateczna decyzja będzie 

uzależniona od stanowiska mieszkańców.   

Pismem z dnia 03.10.2019 r. udzielono odpowiedzi wnoszącym petycje o sposobie 

załatwienia sprawy.  

5) Petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej  

w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe 

Podmiot rozpatrujący petycję: Wójt Gminy Gorzyce 

Data wpływu petycji: 14.11.2019 r. 

Sposób załatwienia petycji: W piśmie z dnia 16.01.2020 r. Wójt Gminy Gorzyce przedstawił 

wnoszącemu petycję informacje na temat podejmowanych przez Gminę Gorzyce działań, 

związanych z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie ograniczania 

niskiej emisji oraz walki ze smogiem. Poinformował też o podejmowaniu starań dotyczących 

rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy Gorzyce, o działaniach w kierunku pozyskania 

środków na montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych oraz o wieloletniej realizacji 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w ramach którego mieszkańcy uzyskują w ostatnich latach 

dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.  

6) Petycja dotycząca opłaty za wywóz odpadów komunalnych 

Podmiot rozpatrujący petycję: Wójt Gminy Gorzyce 

Data wpływu petycji: 22.11.2019 r.  



Sposób załatwienia petycji: W piśmie z dnia 23.01.2020 r. Wójt Gminy Gorzyce przedstawił 

wnoszącemu petycję argumentację przemawiającą za tym, iż gmina podjęła wszelkie 

możliwe, dozwolone prawem działania, zmierzające do ograniczenia kosztów odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych. Petycja została rozpatrzona również przez Radę 

Gminy Gorzyce, która uznała petycję za nieuzasadnioną, podejmując stosowną uchwałę  

w przedmiotowej sprawie. 

Treść w/wym. petycji, opinie oraz sposób rozpatrzenia petycji zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gorzycach. 


