ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH
W 2019 R.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) - podaje się, iż w 2019 r. rozpatrzono 6 petycji.

Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.
1.

3.

Przedmiot
petycji

Sposób załatwienia petycji

Petycja
w sprawie
montażu
oświetlenia nowo
powstałego
odcinka ulicy
Blizińskiego
w Żychlinie

Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że realizacja
inwestycji uzależniona będzie od możliwości budżetu gminy.
W budżecie na 2019 r. nie zaplanowano środków na ten cel.
Poczynione będą starania, aby przygotować inwestycje do
realizacji w latach kolejnych.

Petycja
w sprawie
montażu
oświetlenia wsi
Marianka i ul.
Budzyńskiej
w miejscowości
Żychlin

Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, iż po dokonaniu wizji
lokalnej w terenie stwierdzono, że na dzień dzisiejszy nie ma
możliwości
zamontowania
na
istniejących
słupach
energetycznych
opraw
oświetlenia
ulicznego,
bez
konieczności rozbudowy istniejącej linii energetycznej (brak
przewodu
sterowania
oświetleniem).
Konieczne
jest
opracowanie
szczegółowej
dokumentacji
technicznej,
uwzględniającej dostosowanie istniejącej linii do obsługo opraw
oświetlenia ulicznego, dokonanie stosownych uzgodnień,
a w następnej kolejności zaplanowanie w budżecie gminy
środków na ten cel. Po obecnej analizie finansowej gminy
w oparciu o dane dotyczące realizacji założeń budżetowych na
najbliższy okres - nie ma możliwości włączenia tego zadania do
realizacji.

Petycja
w sprawie
uruchomienia
żłobka
państwowego
na terenie miasta
Żychlin

W dniu 29 stycznia 2020 r. podjęto Uchwałę Nr XVII/87/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji. Nie uwzględniono petycji
mieszkańców Gminy Żychlin - rodziców dzieci do lat 3
w przedmiocie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
poprzez utworzenie i prowadzenie przez jednostkę samorządu
terytorialnego żłobka uzasadniając, że jedynym obiektem
komunalnym, który mógłby zostać adoptowany na żłobek jest
budynek po byłej Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.
Jednakże ze względu na to, że budynek ma blisko 100 lat, będzie
wymagał znacznych nakładów finansowych na przystosowanie
go do dalszego użytkowania. Obecnie Rada Miejska nie posiada
danych kosztorysowych dotyczących modernizacji tego obiektu.
Ponadto uruchomienie placówki miałoby być częścią Centrum
Aktywności Lokalnej zaplanowanego w Lokalnym Programie

Rewitalizacji, a realizacja zadania miała być oparta na dotacji
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Niestety w latach
2018-2019 nie ogłoszono konkursu na przedmiotowe zadania,
nie ma również takiej informacji w harmonogramie na 2020 r.
4.

Petycja
w zakresie
zmiany
przepisów prawa
miejscowego,
w tym uchwały
niedotyczącej
nieodpłatnych
stref parkowania
przy kościołach,
cmentarzach,
szpitalach

5.

Petycja
w zakresie
zmiany
przepisów prawa
miejscowego

Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję, że na terenie Gminy
Żychlin nie ma wydzielonych płatnych stref parkingowych, stąd
podejmowanie aktów prawnych w tym zakresie jest
bezprzedmiotowe. Natomiast poparcie w formie uchwały
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie
pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski nie ma
podstawy prawnej i nie mieści się w zakresie kompetencji
organów gminy.

6.

Wniosek w trybie
ustawy
o dostępie do
informacji
publicznej
i petycja

Udzielono informacji w zakresie danych podmiotowych (NIP, kod
terytorialny gminy i Urzędu) oraz przekazano informacje
w zakresie korzystania przez Urząd Gminy z płatności
bezgotówkowych oraz obsługi w/w usług przez firmę zewnętrzną
oraz pracownika Urzędu Gminy. Zawiadomiono podmiot
wnoszący petycję, że uznaje się ją za bezzasadną
i bezprzedmiotową z przyczyn wyżej podanych. Przekazano
wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Żychlin, którym
przekazano przedmiotowych wniosek wraz z petycją.

W dniu 13 grudnia 2019 r. podjęto Uchwałę Nr XVI/80/2019
w sprawie rozpatrzenia petycji uznając ją za bezzasadną
w zakresie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej
nieodpłatnych stref parkowania przy kościołach, cmentarzach,
szpitalach ze względu na brak stref płatnego parkowania
na terenie Gminy Żychlin.
W zakresie pozostałych zmian przepisów prawa miejscowego
podjęto Uchwałę Nr XVI/79/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości do Sejmu RP,
Senatu RP, Prezydenta Rzeczypospolitej i Rady Ministrów,
o czym zawiadomiono podmiot wnoszący petycję.
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