
     Urząd Miasta i Gminy Staszów, 07.02.2020 r.
            w Staszowie
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
     
Znak: Or.152.7.2019.III

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku 
przez Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w 2019 roku do 

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie wpłynęło sześć petycji w trybie w/w ustawy tj:

Lp. Data wpływu
petycji

Podmiot wnoszący
petycję

Treść petycji Nazwa komórki
załatwiającej

petycję

Data i sposób
załatwienia

petycji

1 2 3 4 5 6

1. 25.01.2019 r. MJRConsulting 
Jerzy Rządzki
Zielona Góra

Biorąc pod uwagę interes społeczno wychowawczy uczniów i 
rodziców, a także korzyści finansowe Państwa jednostki i 
podległych placówek, wynikające z dotacji rządowej, proszę o 
przekazanie poniższej informacji o NIEKOMERCYJNYM 
PROJEKCIE do:
PEŁNOMOCNIKA DS PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, 

KIEROWNIKA WYDZIAŁU OŚWIATY oraz 

DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w celu 
umożliwienia udziału w projekcie nauczycielom w podległych 
placówkach.

Samodzielne 
stanowisko ds. PRPA,
Wydział Edukacji, 
Kultury i Sportu.

W dniu 01.02.2019 r. 
udzielono odpowiedzi 
wnoszącemu petycję.
(skan odpowiedzi  
zamieszczono na 
stronie internetowej 
w  ww.bip@staszow.pl   )
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Informujemy, że w roku 2019 realizowane są bezpłatne szkolenia dla 
nauczycieli wynikające z zalecenia MEN dot. wdrażania 
rekomendowanych w systemie Rekomendacji programów 
profilaktycznych. Oferowane w projekcie szkolenie dotyczy możliwości
sfinansowania wdrożenia Programu Nauki Zachowania. 

Szkolenia dostępne są w ramach realizacji zadania publicznego: 
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych 
realizatorów programów profilaktycznych finansowanego w całości 
w ramach dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych ze środków NPZ na lata 2016-2020.

Warunkiem udziału nauczycieli z danej placówki jest zgłoszenie się do 
projektu do 10 marca i udział przedstawiciela szkoły w szkoleniu. 
Bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych projektem odbędą się 25 
marca równolegle w Warszawie i w Katowicach.

Szczegóły dotyczące Programu oraz zgłoszenia do Projektu dostępne są 
na stronie www.programnaukizachowania.pl

2. 28.05.2019 r. Osoba Prawna

Szulc-Efekt Sp. z o.o., 
Prezes Zarządu 

Adam Szulc
ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa

§1P) Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia
2018.05.10)  - o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz 
dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze;
oraz powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej wyżej 
wzmiankowanej analizy wynika, że zasadnym będzie - w ciągu 
najbliższego roku - aneksowanie umów lub ogłoszenie postępowań 
optymalizacyjnych w tym obszarze.
Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE 
ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM trybem zamówienia nie musimy 
dodawać, że mamy nadzieję, iż postępowanie będzie prowadzone 
z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta 
będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane 
inter alia z bezpieczeństwem oraz cena.

Wydział Organizacyjny W dniu 10.07.2019 r. 
udzielono odpowiedzi 
wnoszącemu petycję.
(skan odpowiedzi  
zamieszczono na 
stronie internetowej 
www.bip@staszow.pl )
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§2P) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - 
wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej 
podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego 
(Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach  - 
co jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy 
działać w pełni jawnie i transparentnie.

3. 05.06.2019 r. Osoba Prawna

Szulc-Efekt Sp. z o.o., 
Prezes Zarządu 

Adam Szulc
ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa

II.1) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 
2018.05.10) - biorąc pod uwagę, iż czyste środowisko i zmniejszenie 
tzw. emisji wtórej należy z pewnością do wartości wymagających 
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w 
zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o:
Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień 
publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku 
maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego 
paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych 
paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE 
ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM trybem zamówienia nie musimy 
dodawać, że mamy nadzieję, iż postępowanie będzie prowadzone 
z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta 
będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane 
inter alia z bezpieczeństwem oraz cena. 

II.2) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - 
wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej 
podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego 
(Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - 
co jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy 
działać w pełni jawnie i transparentnie.

Wydział Infrastruktury 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska,
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
w Staszowie Spółka 
Gminy z o.o.,
Wydział Organizacyjny.

W dniu 02.09.2019 r. 
udzielono odpowiedzi 
wnoszącemu petycję.
(skan odpowiedzi  
zamieszczono na 
stronie internetowej 
www.bip@staszow.pl )

4. 26.08.2019 r. Osoba Prawna

Szulc-Efekt Sp. z o.o., 
§1P) Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia
2018.05.10)  -  o opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu 

Wydział Organizacyjny. W dniu 16.10.2019 r. 
udzielono odpowiedzi 
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Prezes Zarządu 
Adam Szulc

ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa

Informacji Publicznej - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów
służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może 
usprawnić komunikację z Urzędem.
Oczywiście petycja nie dotyczy publikacji w BIP, których udostępnienie
mogłoby spowodować - nadmierne absorbowanie czasu Decydentów 
lub numerów, które z innych powodów nie powinny zostać 
udostępnione.
Zdaniem - wnioskodawcy - pozostała część numerów telefonów 
komórkowych powinna być opublikowana w BIP - co może przyczynić 
się do usprawnienia komunikacji z Urzędem.
Jak wynika z analizy dokonanej przez Petycjodawcę - publikowanie 
wybranych numerów telefonów komórkowych w BIP gmin/miast jest 
obecnie rzadką praktyką, a komunikacja typu ‘z telefon komórkowy – 
Interesant’/‘do telefon komórkowy – Urząd' - może przyczynić się do 
znacznych oszczędności kosztów połączeń - po stronie Interesantów.

Oczywistą sprawą jest, że to Urząd powinien podjąć arbitralną decyzję, 
które z numerów telefonów komórkowych nadają się do publikacji 
w BIP - Petycjodawca wnosi jedynie o dokonanie analizy w tym 
obszarze.

Zdaniem wnoszącego podmiotu, niniejsza petycja dotyczy z pewnością 
zakresu wymienionego w art. 2 ust. 3 Ustawy o petycjach, odnosząc się 
podjęcia działania usprawniającego komunikację z Urzędem, co 
w oczywisty sposób mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

§2P) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy 
o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu 
rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na 
podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu 
wnoszącego petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

wnoszącemu petycję.
(skan odpowiedzi  
zamieszczono na 
stronie internetowej 
www.bip@staszow.pl )

5.  15.10.2019 r. Fundacja Rozwoju 

Obrotu 
Bezgotówkowego

1P) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 
i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 
2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania 

Wydział Organizacyjny,
Wydział Promocji 
i Informatyki.

W dniu 13.12.2019 r. 
udzielono odpowiedzi 
wnoszącemu petycję.
(skan odpowiedzi  
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ul. Kruczkowskiego 4/13
00-412 Warszawa

administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie 
administracji publicznej), wnosimy petycję do organu gminy o próbę 
dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur 
związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. 
płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.
2P) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe 
podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych 
stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań 
Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Urzędzie.

Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu 
faktycznego. 

3P) W trybie wyżej powołanych przepisów prawa – wnosimy 
o przekazanie poniższego wniosku – per analogiam jak wniosek 
otrzymany przez Gminę –  do wszystkich podległych Gminie Jednostek 
Organizacyjnych: Szkół, Spółek Komunalnych Zakładów Budżetowych,
Instytucji Kultury i związanych z opieką społeczną, etc. 

Jeśli powyższa podstawa prawna nie zostanie uwzględniona - wnosimy 
o przekazanie poniższego pisma do Kierowników Jednostek 
Organizacyjnych miejscowo właściwych dla terenu Gminy  -  na 
postawie art 65 w związku z art. 241 i 243 Ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W udzielonej przez Gminę odpowiedzi wnosimy o podanie spisu 
wszystkich miejscowo właściwych dla Gminy Jednostek 
Organizacyjnych, którym przekazano niniejszy wniosek. 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań wyrażamy 
zgodę na opublikowanie treści petycji wraz z danymi podmiotu 
składającego petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego 
petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 
ust. 1 ww. Ustawy o petycjach  - co jest jednoznaczne z wyrażeniem 
zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. 
Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

zamieszczono na 
stronie internetowej 
www.bip@staszow.pl )
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6.  24.10.2019 r. Osoba Prawna
Szulc-Efekt Sp. z o.o., 

Prezes Zarządu 
Adam Szulc

ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa

Preambuła petycji.
PZU SA oraz Hasbro Poland sp. z o.o - za pomocą niniejszej akcji - 
współdziałając z Dyrektorami Szkół Podstawowych i Kierownikami 
świetlic wiejskich - pragnie zwiększać bezpieczeństwo i przyczyniać się
do ograniczenia ilości wypadków drogowych z udziałem uczniów.
To już druga edycja akcji - w której Fundatorzy wspierają remonty 
szkolnych świetlic - w tym roku 3 placówki uzyskają wsparcie 
finansowe w wys. 20 tys. pln każda.
Działania zwiększające bezpieczeństwo uczniów na drodze - 
prowadzone w ramach wzmiankowanej akcji pozwolą nauczycielom 
i opiekunom szkolnym wspierać rodziców uczniów w zaspokojeniu 
wymogów art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) - scilicet: “(…)Pieszy 
poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym 
jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny 
dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze 
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. (…) "
Oczywiście wskazane jest również posiadanie świateł odblaskowych 
przez uczniów poruszających się w pobliżu dróg - również na terenie 
zabudowanym.
Prośba/Petycja:
- Zatem w nawiązaniu do wyżej wzmiankowanej argumentacji -
prosimy aby Wójt/Burmistrz/Prezydent - biorąc pod uwagę powyżej 
wskazany uzasadniony społecznie interes pro publico bono - przekazał 
niniejszą petycję wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych 
i Kierownikom świetlic wiejskich - miejscowo właściwym dla Gminy 
(adresata wniosku)

Wydział Organizacyjny,
Wydział Promocji 
i Informatyki.

W dniu 13.12.2019 r. 
udzielono odpowiedzi 
wnoszącemu petycję.
(skan odpowiedzi  
zamieszczono na 
stronie internetowej 
www.bip@staszow.pl )

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów

/-/ mgr Leszek Kopeć
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