Wodzisław Śląski, 6 lutego 2020 r.
OR-I.152.3.2020

ZBIORCZA INFORMACJA
O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2019
PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 870) informuję, że w roku 2019 Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego rozpatrzył
10 petycji.

Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1

Petycja w sprawie zmiany decyzji o likwidacji
linii autobusowych C1 i C2

Petycja została załatwiona pozytywnie

2

Petycja w sprawie przekazania do podległych
szkół podstawowych petycji dotyczącej
przystąpienia do programu "Podwórko
talentów NIVEA" - edycja 2019

Petycja została przesłana do szkół
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski

3

Petycja w sprawie wprowadzenie praktyki
Poinformowano o planowanym poszerzeniu
głosowania internetowego (e-voting) jako stałej
możliwości ankietyzacyjnych przez miejska
formy konsultacji społecznych i badania opinii
stronę internetową
mieszkańców w sprawach istotnych społecznie

4

Petycja dotycząca przywrócenia rozkładu jazdy
komunikacji miejskiej obowiązującego przed
27.01.2019 r.

Petycja załatwiona pozytywnie

5

Petycja w sprawie zebrania ofert rynkowych
oraz dokonania analizy ponoszonych
wydatków usług telekomunikacyjnych

Poinformowano o ogłaszanych zapytaniach
ofertowych w przypadku zamawiania usług
telefonii komórkowej

6

Petycja w sprawie zaprzestania używania
jednorazowych, plastikowych i styropianowych
opakowań, naczyń, sztućców i plastikowych
butelek w instytucjach miejskich, spółkach oraz
podczas wydarzeń współfinansowanych przez
miasto Wodzisław Śląski

Zadeklarowano stopniowe ograniczenie
wykorzystywania jednorazowych
plastikowych naczyń i opakowań podczas
wydarzeń współfinansowanych przez
Miasto Wodzisław Śląski

7

Petycja w sprawie opublikowania w Biuletynie
Poinformowano podmiot wnoszący petycję,
Informacji Publicznej Urzędu Miasta
że telefony służbowe nie stanowią
Wodzisławia Śląskiego użytkowanych w
rekomendowanego narzędzia kontaktu
Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego,
z Urzędem Miasta. Dotychczasowe
wybranych numerów służbowych telefonów
rozwiązania uznano za wystarczające
komórkowych

8

Petycja dotycząca akcji "Bezpieczny - uczeń Akcja do szkół podstawowych i świetlic"

Petycja została przesłana do szkół
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski

9

Petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie bez
zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie
właściwego użytkowania kotłów na paliwa
stałe

Poinformowano podmiot wnoszący petycję,
że Miasto w Wodzisław Śląski prowadziło
już akcję edukacyjną dotyczącą spalania
węgla w tradycyjnych kotłach na paliwa
stałe

Petycja o próbę dokonania analizy Poinformowano podmiot wnoszący petycję,
możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur
10
że Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb
akceptuje płatności bezgotówkowe
Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych

PREZYDENT MIASTA
/-/ Mieczysław Kieca

Osoba nadzorująca działania komórki:....................................
Osoba zatwierdzająca:..............................
Sporządziła:..............................................

