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Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku
Prawo do składania petycji ma swoje umocowanie prawne w art. 63 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania
organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018, poz. 870).
Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego
petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może
być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą
prawną lub grupę tych podmiotów.
Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące z możliwością jego
przedłużenia o dalsze trzy miesiące.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. do Starostwa Powiatowego
w Namysłowie wpłynęło 5 petycji, z czego 2 petycje dotyczyły tego samego tematu.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych wprowadziła do ustawy o samorządzie powiatowym przepis zgodnie z którym od
obecnej kadencji powołana została komisja skarg, wniosków i petycji.
W związku z powyższym 1 z petycji jaka wpłynęła w roku ubiegłym została rozpatrzona
przez Radę Powiatu Namysłowskiego, natomiast 4 petycje rozpatrzył Zarząd Powiatu
Namysłowskiego.
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przedmiot petycji
dot. remontu odcinka drogi powiatowej od
skrzyżowania drogi DP 1101 O z drogą DP 1126
O do skrzyżowania drogi DP 1126 z drogą na
Smarchowice Śląskie DP 1127 O.
dot. inicjatywy – wszyscy walczymy ze
smogiem.
dot. naprawy drogi powiatowej DP 1354 O
Dzików – Siedlice.
dot. budowy chodnika w m. Niwki - gm.
Namysłów.
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