
Or.152.2.2020                                                                            Bolesławiec, dn. 25.05.2020 r. 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Bolesławiec w 2019 r. 

Na podstawie  art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach  (t. j. 2018 poz.870) informuję, że 

wpłynęło 5 petycji. Przedmiot petycji i sposób ich załatwienia obrazuje poniższa tabela. 

Lp. Data 

wpływu 

petycji 

 

Przedmiot petycji 

Data 

rozpatrzenia 

petycji 

 

Sposób załatwienia petycji 

1. 21.03. 

2019 r. 
Dotyczy przesłanie do Lokalnych 

Mikroprzedsiębiorców miejscowo 

właściwych dla terenu Gminy linku 

do informacji w portalu 

mikroporady.pl dotyczących 

istotnych dla nich spraw 

24.03. 

2019 r. 

Pismo informujące, że na stronie 

głównej serwisu urzędowego Gminy 

Bolesławiec został zamieszczony link 

do serwisu mikroporady.pl oraz 

informacja zawarta w petycji została 

podana do publicznej wiadomości 

poprzez ogólnodostępny system SISMS 

urzędu gminy. 

2. 28.05. 

2019 r. 
Dotyczy zaplanowania 

postępowania w trybie ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, 

którego przedmiotem będzie 

modernizacja parku maszynowego 

z uwzględnieniem dywersyfikacji 

wykorzystywanego paliwa, a co za 

tym idzie zwiększenia udziału 

bardziej ekologicznych paliw typu  

skroplony gaz ziemny 

06.06. 

2019 r.  

Pismo informujące, że Urząd Gminy 

Bolesławiec nie posiada parku 

maszynowego, którego 

modernizacja miałaby być 

przedmiotem postulowanego 

postępowania. 

3. 23.05. 

2019 r. 
Dotyczy zebrania ofert rynkowych 

w obszarze korzystania z usług 

telekomunikacyjnych oraz 

dokonanie analizy wydatków 

ponoszonych w przedmiotowym 

obszarze  

19.09. 

2019 r. 
Pismo informujące, że w każdym 

przypadku zamawiania usług 

telefonii komórkowej są zbierane 

oferty rynkowe oraz dokonywana 

jest analiza wydatków w tym 

obszarze (ostatnio w kwietniu 2019 

roku). W związku z powyższym nie 

ma potrzeby przeprowadzania takiej 

analizy na dzień dzisiejszy. Obecnie 

podpisane umowy na dostarczanie 

usług telefonii komórkowej są 

zawarte na czas określony i kończą 

się w 2021 roku. Po tym okresie 

zostanie ponownie przeprowadzona 

analiza i zostanie wybrany dostawca 

tych usług. 
4. 

 

23.05. 

2019 r. 
Dotyczy opublikowania 

w Podmiotowej Stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej - 

użytkowanej w Urzędzie 

wybranych numerów 

służbowych telefonów 

komórkowych, których 

użytkowanie może usprawnić 

komunikację z Urzędem. 

05.09. 

2019 r. 
Pismo informujące, że żądanie 

wskazane w treści petycji nie jest 

zasadne gdyż Urząd Gminy 

zapewnia kontakt z klientem w 

następujący sposób: telefonicznie, 

pocztą email, skrzynką epuap - w 

godzinach pracy urzędu; 

bezpośrednio w siedzibie urzędu, w 

godzinach pracy; całodobowo za 

pośrednictwem aplikacji mobilnej 

EBOI - Gmina Bolesławiec w 

związku z projektem „Budowa 

systemu informacji przestrzennej 



oraz rozwój e-usług publicznych i 

elektronicznych usług 

administracyjnych w północno — 

zachodniej części województwa 

dolnośląskiego. 
5. 

 

17.09. 

2019 r. 

Dotyczy modernizacji drogi 

powiatowej przebiegającej przez wsie 

Otok, Bożejowice i Rakowice  

20.09. 

2019 r. 

Pismo informujące o przekazaniu 

zgodnie z właściwością pisma Staroście 

Bolesławieckiemu, ponieważ petycja 

dotyczy drogi powiatowej. 

 

Z up. Wójta 

         mgr Iwona Przybylska  

         Sekretarz Gminy 
 

 

          

  


