
 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH 

ROZPATRZONYCH W ROKU 2020  PRZEZ WÓJTA GMINY SADKOWICE 

    Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz.870) informuje się,  że w roku 2020  do Wójta Gminy Sadkowice  wpłynęły 4 petycje. 

Petycja to skierowane do organu władzy publicznej wystąpienie obywatelskie o podjęcie rozstrzygnięcia lub 

innego działania w sprawie wnoszącego petycję. Jej przedmiotem może być żądanie, w szczególności zmiany 

przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego 

petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnie ochrony w imię dobra wspólnego. 

Petycje wpływające do Urzędu Gminy w  Sadkowicach rozpatruje się w trybie określonym przepisami ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Szczegółowe informacje dotyczące składnia petycji znajdują się w BIP 

Gminy Sadkowice.  

W 2020 roku  Wójt Gminy Sadkowice rozpatrzyła  następujące petycje.   

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa 

podmiotu wnoszącego 

petycje (w przypadku 

wyrażenia zgody, o której 

mowa w art.4 ust.3 ustawy o 

petycjach) 

Przedmiot petycji Data złożenia 

petycji 

Informacja o sposobie załatwienia 

petycji 

1. Open Nexus Sp. z o.o. 
28 Czerwca 1956 R. 398B 

61-441 Poznań 

 

Petycja w sprawie   

przyporządkowania 

załącznika do petycji o 

nazwie “Pismo ws. 

udostępnienia 

platformazakupowa.pl”  

do odpowiedniej klasy z 

wykazu akt w trybie  

przepisów   

Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w 

sprawie  Instrukcji 

Kancelaryjnej. 

26.03.2020 r. Udzielono odpowiedź na petycję 

oraz opublikowano  na stronie 

BIP Sadkowice.  

2. SMEbusiness.pl Sp. z o.o.                                           

ul. Domaniewska 47/10                                              

02-672 Warszawa 

 

 

Petycja dotycząca 

analizy - możliwości 

wdrożenia  w Urzędzie 

procedur związanych z  

wprowadzeniem 

screeningu wszystkich 

osób wchodzących do 

Urzędu/Jednostki 

pozwalającego wskazać 

osoby z podwyższoną 

temperaturą ciała. 

22.04.2020 r. Udzielono odpowiedź na petycję  

oraz opublikowano na stronie 

BIP. W odpowiedzi przekazano, 

że Gmina nie planuje w 2020 

wprowadzenia screeningu 

wszystkich osób wchodzących 

do Urzędu/Jednostki 

pozwalającego wskazać osoby z 

podwyższoną temperaturą ciała.  

3. Szulc-Efekt sp. z o. o. Petycja  w sprawie 

„wykonania 

rekonesansu w obszarze 

związanym z zakupem i 

udostępnianiem przez 

11.08.2020 r. Udzielono odpowiedź na petycję  

oraz opublikowano na stronie 

BIP. W odpowiedzi przekazano, 

że wszelkie zakupy dokonywane 

w tym zakresie realizowane są z 

zachowaniem dbałości o 



Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa 

podmiotu wnoszącego 

petycje (w przypadku 

wyrażenia zgody, o której 

mowa w art.4 ust.3 ustawy o 

petycjach) 

Przedmiot petycji Data złożenia 

petycji 

Informacja o sposobie załatwienia 

petycji 

Urząd płynów do 

dezynfekcji”. 

oszczędne, racjonalne i 

najbardziej efektywne 

wydatkowanie środków 

publicznych. 

4 Szulc-Efekt sp. z o. o. Wniosek o dostęp do 

informacji publicznej  

dotyczący  zakupów 

środków ochrony przed  

SARS-CoV-2 

połączony z petycją w 

zakresie  jawności i 

transparentności działań 

podmiotów 

publicznych. 

28.10.2021 r Opublikowano odpowiedź na 

wniosek o udostępnienie 

informacji publicznej  również 

jako   odpowiedź  na petycję   w 

zakresie jawności i 

transparentności. 

 

 

                                                                                                                             Wójt 

                                                                                                                 (-) Karolina Kowalska 


