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Wykaz złożonych petycji  
do Urzędu Gminy Bojszowy w 2016r. 

 
 

 
L.p. 

 
Data złożenia 

petycji 

 
Adresat 
petycji 

 
Imię i nazwisko/ 
nazwa podmiotu 

 
Przedmiot 

petycji 

 
Przebieg 

postępowania 
 

 
Sposób załatwienia 

 
Uwagi 

1.  31.10.2016 Wójt Gminy Bojszowy  wyłączenie 
jawności w związku 
z niewyrażeniem 
zgody, o której 
mowa w art. 4 ust. 3 
ustawy o petycjach 

Wniosek o 
umieszczenie na 
stronie głównej 
gminy aktywnego 
banera i linku do 
strony 
www.komasowani.pl 
prezentującej 
zagrożenia związane 
ze scalaniem 
gruntów 

zakończone  Skan petycji.pdf 
(rozm. 1,4 MB) 

 Odpowiedź.pdf 
(rozm. 357 KB) 

 

2.  31.10.2016 Wójt Gminy Bojszowy  wyłączenie 
jawności w związku 
z niewyrażeniem 
zgody, o której 
mowa w art. 4 ust. 3 
ustawy o petycjach 

Utworzenie w 
oficjalnym Serwisie 
Internetowym Gminy 
(serwis WWW) - 
zakładki "Czystsze 
Powietrze", w której, 
znajdą się 
informacje 
edukacyjne dla 
mieszkańców na 
temat prawidłowych 
zachowań 
sprzyjających 
poprawie jakości 
powietrza 
(niespalanie śmieci)  

zakończone  Skan petycji.pdf 
(rozm. 2,3 MB) 

 Odpowiedź.pdf 
(rozm. 360 KB) 

 

3.  01.12.2016r. Wójt Gminy Bojszowy  Andrzej Szumski 
KOMASOWANI.PL 
Nieformalne 
Towarzystwo Osób 
Poszkodowanych 
Scalaniem Gruntów   

Wniosek o 
umieszczenie na 
stronie głównej 
gminy aktywnego 
banera i linku do 
strony 
www.komasowani.pl 
prezentującej 

zakończone  Skan petycji.pdf 
(rozm. 1,5 MB) 

 Odpowiedź.pdf 
(rozm. 493 KB) 

 

http://www.komasowani.pl/
http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PETYCJE/2016/Petycja_1.pdf
http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PETYCJE/2016/OR7_152_1_16.pdf
http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PETYCJE/2016/Petycja_2.pdf
http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PETYCJE/2016/OR7_152_2_16.pdf
http://www.komasowani.pl/
http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PETYCJE/2016/Petycja_3.pdf
http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PETYCJE/2016/OR7_152_3_16.pdf
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zagrożenia związane 
ze scalaniem 
gruntów 

4.  5.12.2016r. Wójt Gminy Bojszowy Grupa 
Mieszkańców  
 

Utworzenie 
ośmioklasowej 
szkoły podstawowej 
w Świerczyńcu  

zakończone W związku z niespełnieniem 

wymogów, o których mowa 
w art. 4 ust.2 pkt 2 i w 
oparciu o art. 7 ust.1 Ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o 
petycjach (Dz.U. 2014.1195 
z dnia 5 września 2014 r.) 
wniesiona petycja w sprawie 
utworzenia ośmioklasowej 
szkoły podstawowej w 
Świerczyńcu pozostawiona 
zostaje bez rozpatrzenia. 
Braki formalne: Art. 4 ust. 2 
pkt. 2 – w przypadku 
wnoszenia petycji przez 
grupę podmiotów w petycji 
należy wskazać miejsce 
zamieszkania każdego z 
tych podmiotów. 

 

 

 

 


