
Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 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 2020 r., skierowanych do Wójta Gminy Gorzyce: 

1) Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych 

Podmiot rozpatrujący petycję: Wójt Gminy Gorzyce 

Data wpływu petycji: 21.01.2020 r.  

Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 09.04.2020 r. Wójt Gminy 

udzielił odpowiedzi wnoszącemu petycję, informując, iż dokonano analizy 

obecnie funkcjonującego modelu płatności bezgotówkowych w Urzędzie 

Gminy. Funkcjonująca w Urzędzie kasa od wielu lat obsługuje 

interesantów tylko w wybranym zakresie działania Urzędu, a obecna ilość 

terminali płatniczych jest wystarczająca i nie ma konieczności zmian w 

tym zakresie. W kasie Urzędu obsługiwane są tylko i wyłącznie wpłaty z 

tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjne dotyczące cmentarza 

komunalnego, opłaty za miejsce pochówku, opłaty dotyczące czynności 

wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego oraz opłaty za udostępnianie 

danych dotyczących ewidencji ludności. Rozliczeń z tytułu pozostałych 

płatności (m.in. podatków) podatnicy i interesanci dokonują poprzez 

bezgotówkowe płatności przelewem na indywidualne rachunki bankowe 

(tzw. system masowych płatności) albo wpłaty gotówkowe w kasie banku 

obsługującego Urząd (bez ponoszenia kosztów prowizji bankowych). 

2) Petycja w sprawie lokalizacji Zakładu Mas Bitumicznych- 

Asfaltowni na terenie Gminy Lubomia 

Podmiot rozpatrujący petycję: Wójt Gminy Lubomia 

Data wpływu petycji: 24.02.2020 r.  



Sposób załatwienia petycji: Petycję przekazano Wójtowi Gminy Lubomia 

celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencją. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej 

rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia 

petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 

Pismem z dnia 25.02.2020 r. poinformowano wnoszącego petycję o 

sposobie załatwienia sprawy. 

3)   Petycja w sprawie lokalizacji Zakładu Mas Bitumicznych- 

Asfaltowni na terenie Gminy Lubomia 

Podmiot rozpatrujący petycję: Wójt Gminy Lubomia 

Data wpływu petycji: 02.03.2020 r.  

Sposób załatwienia petycji: pismem z dnia 04.03.2020 r. przekazano 

petycję Wójtowi Gminy Lubomia celem rozpatrzenia zgodnie z 

kompetencją. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia  

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) adresat petycji, 

który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu 

właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie 

podmiot wnoszący petycję. 

Pismem z dnia 05.03.2020 r. poinformowano wnoszącego petycję o 

sposobie załatwienia sprawy. 

4) Petycja w sprawie wykorzystywania narzędzi związanych z 

Internetem  

i informatyzacją przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Gorzyce 



Podmiot rozpatrujący petycję: Wójt Gminy Gorzyce 

Data wpływu petycji: 04.05.2020 r.  

Sposób załatwienia petycji: pismem z dnia 06.08.2020 r. udzielono 

wnoszącemu petycję wyjaśnień na temat realizacji przyjętego przez Radę 

Gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, który przewiduje szereg działań związanych z profilaktyką 

uzależnień. Poinformowano, iż prowadzone dotychczas działania w tym 

zakresie  przynoszą zamierzone efekty, czego dowodem jest bardzo niski 

poziom przestępczości popełnianej przez młodzież i nieletnich na skutek 

nadużywania alkoholu i innych środków odurzających. Niemniej jednak, 

biorąc po uwagę sugestie zawarte w petycji, zamieszczone zostaną na 

stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach 

przekierowania na strony instytucji specjalizujących się w profilaktyce 

uzależnień. 

5) Petycja o otworzenie żłobka w obecnej świetlicy wiejskiej w 

Osinach 

Podmiot rozpatrujący petycję: Wójt Gminy Gorzyce 

Data wpływu petycji: 21.07.2020 r. 

Sposób załatwienia petycji: Pismem z dnia 09.10.2020 r. Wójt Gminy 

Gorzyce poinformował wnoszącego petycję, iż petycję uznano za zasadną,  

w związku z czym zostały podjęte kroki mające na celu utworzenie w 

budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach prywatnego punktu opieki nad 

dziećmi do lat 3. Biorąc pod uwagę możliwość racjonalnego wykorzystania 

wszystkich pomieszczeń w przedmiotowym budynku w Osinach oraz 

potrzebę zapewnienia pracującym rodzicom możliwości opieki nad dziećmi 

do lat 3, Radzie Gminy Gorzyce został przedstawiony projekt uchwały w 

sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu parteru budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach na okres powyżej 3 



lat, tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2025 r. Uchwała w tej sprawie została 

przez Radę Gminy Gorzyce podjęta  na sesji w dniu 31.08.2020 r. Na tej 

podstawie podpisana została stosowna umowa na wynajem pomieszczeń 

w Świetlicy Wiejskiej w Osinach, co umożliwiło podjęcie dalszych działań w 

kierunku uruchomienia przez podmiot prywatny punktu opieki nad dziećmi 

do lat 3. 

 

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

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w 

Gorzycach. 


