
Golub-Dobrzyń, 16 czerwca 2020 roku 

 

BR.0000.11.2020 

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH 

ROZPATRZONYCH W ROKU 2019 

 

 W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.                             

o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 870) informuję, że w roku 2019 do Rady Powiatu 

Golubsko-Dobrzyńskiego, jako organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, 

wpłynęły cztery petycje w rozumieniu ww. ustawy.   

 

1. Przedmiotem złożonej do tut. organu petycji z dnia 31 lipca 2019 r. (data wpływu               

31 lipca 2019 r.) była prośba o wprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu 

Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.  

Sprawę ostatecznie załatwiono w dniu 30 października 2019 r., poprzez udzielenie 

odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję, iż brak jest potrzeby wprowadzenia                             

ww. Polityki, gdyż istnieją inne ustawowe przepisy, regulujące tę kwestię.  

 

2. Przedmiotem złożonej do tut. organu petycji z dnia 5 listopada 2019 r. (data wpływu               

7 listopada 2019 r.) była prośba o ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej                 

nr 1726C, relacji Niedźwiedź – Łobdowo – Tokary.  

Sprawę ostatecznie załatwiono w dniu 31 stycznia 2020 r. poprzez przekazanie 

podmiotowi wnoszącemu petycję uchwały nr XXI/133/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji 

mieszkańców wsi Karczewo, gdzie w uzasadnieniu do uchwały przedstawiono procedurę 

rozpatrzenia jak i stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji w zakresie przedmiotowej 

petycji.  

  

3. Przedmiotem złożonej do tut. organu petycji z dnia 28 listopada 2019 r. (data wpływu 

2 grudnia 2019 r.) był wniosek o zmianę przepisów prawa miejscowego.  

Sprawę ostatecznie załatwiono w dniu 26 lutego 2020 r. poprzez przekazanie podmiotowi 

wnoszącemu petycję uchwały nr XXII/134/2020 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego                      

z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji, gdzie w uzasadnieniu stwierdzono,                 

iż zawarte w petycji wnioski nie dotyczą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,                                       

przez co postanowiono uznać petycję za niezasadną.  

 



4. Przedmiotem złożonej do tut. organu petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. (data wpływu  

6 grudnia 2019 r.) był wniosek w interesie publicznym o zmianę przepisów prawa 

miejscowego.  

Sprawę ostatecznie załatwiono w dniu 26 lutego 2020 r. poprzez przekazanie podmiotowi 

wnoszącemu petycję uchwały nr XXII/135/2020 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego                       

z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. W uzasadnieniu postanowiono uznać 

wysunięte w pkt 1 postulaty za bezzasadne, natomiast w zakresie pkt 2 postanowiono nie 

poprzeć petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.   

 

Ponadto zgodnie z otrzymaną informacją od kierowników poszczególnych Wydziałów 

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, zarejestrowano dwie petycje złożone                             

do tutejszego urzędu.  

 

1. Przedmiotem złożonej do tut. organu petycji z dnia 14 października 2019 r. (data wpływu                          

14 październik 2019 r.) był wniosek o wdrożenie w tut. Starostwie procedur płatności 

bezgotówkowych.  

Sprawę ostatecznie załatwiono w dniu 28 października 2019 r. poprzez przekazanie 

podmiotowi wnoszącemu petycję, iż w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu 

potrzeby interesantów w zakresie dostępności do operacji bezgotówkowych są w pełni 

zaspokojone.   

 

2. Przedmiotem złożonej do tut. organu petycji z dnia 7 października 2019 r.(data wpływu                             

24 październik 2019 r.) była prośba o remont przepustu pod drogą powiatową nr 2213C                          

w miejscowości Obory.  

Sprawę ostatecznie załatwiono w dniu 21 listopada 2019 r. poprzez udzielenie 

podmiotowi wnoszącemu petycję odpowiedzi, iż w pierwszej połowie 2020 r. dokonana będzie 

ocena stanu technicznego rur na przedmiotowym przepuście.  

 

Niniejsza informacja podlega udostepnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.  

 

Sporządziła: 

Karolina Kowalska 
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Katarzyna Orłowska 

Sekretarz Powiatu  


