
Zbiorcza informacja na temat rozpatrzonych w 2019 roku petycji
kierowanych do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 

Lp.  
Imię i nazwisko

lub nazwa podmiotu
 wnoszącego petycje

(w przypadku
wyrażenia zgody,

o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan
petycji Przedmiot petycji Data

złożenia
petycji

Przewidywany termin
załatwienia sprawy

Zasięgnięte opinie Data
udzielenia

odpowiedzi 

Informacja
o sposobie
załatwienia

petycji

1.
Wyłączenie jawności

w związku
z niewyrażeniem zgody,

o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.
 

1-19

Postulat podjęcia uchwały przez Radę Miasta
o włączeniu działek nr 194/6

i nr 194/17 obręb 29, położonych przy ulicy Kasztanowej do sieci dróg
publicznych.

 
15.04.2019 r.

Zgodnie z art. 10 ust.1
ustawy

o petycjach, nie później
niż

w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia petycji

Brak 
 

27.06.2019r. Scan odpowiedzi
 

2.
Wyłączenie jawności

w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4
ust.3 ustawy
o petycjach.

2-19

Postulat  podjęcia uchwały przez Radę Miasta zobowiązującej władze miasta
do wydzielenia

i wykupu terenów prywatnych zlokalizowanych w jednostkach 24 ZP i 32 ZN
- na funkcje zgodne z planem miejscowym: działka nr 193/1 (Belzacka 172),

południowe części działek nr 194/18 i 194/19 (Belzacka 170), fragment
działki nr 195/13, działki nr 195/14

i 196/15 (Belzacka 168) 

15.04.2019 r.

Zgodnie z art. 10 ust.1
ustawy

o petycjach, nie później
niż

w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia petycji

Brak 27.06.2019r. Scan odpowiedzi
 

3.
Wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4
ust.3 ustawy o petycjach.

3-19

 
Postulat  podjęcia uchwały przez Radę Miasta

o odkryciu koryta rzeki Strawki (po uregulowaniu stanu prawnego terenu)
na odcinku po zachodniej stronie ulicy Energetyków (rejon dz. nr 195/14

1195115) oraz innych fragmentów skanalizowanych, zgodnie
z ustaleniami dot. ochrony ekosystemu w tekście Studium (2017) i za

przykładem innych krajów.

15.04.2019 r.

 Zgodnie z art. 10 ust.1
ustawy

o petycjach, nie później
niż

w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia petycji

Brak 27.06.2019 Scan odpowiedzi

4.
Wyłączenie jawności

w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4
ust.3 ustawy o petycjach.

4-19
 

Postulat  podjęcia uchwały przez Radę Miasta
o  utworzeniu budżetu na wykup terenów prywatnych przeznaczonych w

planach miejscowych i studium pod zieleń publiczną
15.04.2019 r.

Zgodnie z art. 10 ust.1
ustawy

o petycjach, nie później
niż

w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia petycji

Brak 
 

27.06.2019r. Scan odpowiedzi

5.
Konrad  Łakomy
Radca prawny

CASUS NOSTER
Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

5-19
Uzupełnienie

petycji

 

Postulaty:
1.wprowadzenia w życie „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów"
zgodnie z zaleceniami CBA zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja

polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w
wyborach powszechnych"

i opublikowanie jej treści na stronie BIP,
2. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki,

3.wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń ww. polityki,
4. ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania

Konfliktem Interesów.

21.08.2019 r.

Zgodnie z art. 10 ust.1
ustawy

o petycjach, nie później
niż

w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia petycji

Opinia 06.11.2019r. Scan odpowiedzi

 
6.

 
Paweł Duda  6-2019

6-2019
sprostowanie

 

Postulat  podjęcia działań skutkujących zwiększeniem częstotliwości
kursowania pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej pomiędzy

miejscowościami położonymi wzdłuż linii kolejowej nr 1 w powiatach
piotrkowskim i radomszczańskim, a Łodzią Fabryczną. Następnie przy

piśmie z dnia 3.10.2019 r. (data wpływu: 7.10.2019 r.) autor petycji przesłał
poprawioną wersję petycji,

w której skorygował dane dotyczące liczby połączeń wyszczególnione
w treści petycji i tabeli.

 
25.09.2019 r.
sprostowanie
07.10.2019 r.

 
 

Zgodnie z art. 10 ust.1
ustawy

o petycjach, nie później
niż

w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia petycji

Brak 06.11.2019r. Scan
Scan uchwały

7. Renata Sutor 7-19  
Postulat żądania zmiany przepisów prawa miejscowego, cywilnego

gospodarczego

18.11.2019 r.
Zgodnie z art. 10 ust.1

ustawy
o petycjach, nie później

niż
w terminie 3 miesięcy od

dnia złożenia petycji

Brak 20.12.2019. Scan
Scan uchwały

8. Renata Sutor 8-19

 
Postulat zmiany przepisów prawa miejscowego” dotycząca utworzenia w

każdej gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z
zaznaczeniem takiego miejsca znakiem drogowym parkingu, z dopiskiem

bezpłatny
 

06.12.2019 r.

Zgodnie z art. 10 ust.1
ustawy

o petycjach, nie później
niż

w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia petycji

Brak 20.12.2019. Scan
Scan uchwały

9.

 
 

Wyłączenie jawności
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4

ust.3 ustawy o petycjach.

9-19
Postulat odbudowy chodnika na wskazanym odcinku

ul. Dmowskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

25.11.2019 r.

 
Zgodnie z art. 10 ust.1

ustawy
o petycjach, nie później

niż
w terminie 3 miesięcy od

dnia złożenia petycji

Brak 20.12.2019. Scan
Scan uchwały

ZAŁĄCZNIKI ARTYKUŁU

petycja nr 7 (ilość pobrań: 0) zobacz online
Zawiadomienie o przekazaniu petycji 7 (ilość pobrań: 0) zobacz online
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego nr 8 (ilość pobrań: 0) zobacz online
Zawiadomienie o przekazauniu petycji nr 8 (ilość pobrań: 0) zobacz online
Petycja w sprawie odbudowy chodnika nr 9 (ilość pobrań: 1) zobacz online
Zawiadomienie o przekazuaniu petycji mieszkanki nr 9 (ilość pobrań: 0) zobacz online

http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/tresc-petycji-z-zalacznikami.p-1568110701.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593176355.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/tresc-petycji-z-zalacznikami.p-1568110701.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593176365.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/tresc-petycji-z-zalacznikami.p-1568110701.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593176373.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/tresc-petycji-z-zalacznikami.p-1568110701.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593176381.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/tresc-petycji-1568113262.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/uzupelnienie-do-petycji-1568113276.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/uzupelnienie-do-petycji-1568113276.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/opinia-prawna-1568113290.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/odpowiedz-na-petycje-1573199480.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/petycja-w-sprawie-podjecia-dzi-1570180208.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/poprawiona-petycja-pana-dudy.p-1570519302.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/poprawiona-petycja-pana-dudy.p-1570519302.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadominie-o-przekazaniu-pet-1573196152.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/uchwala-206-1573041964.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/petycja-nr-7-1593174190.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-przekazaniu-pe-1593174190.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/uchwala-261-bip-1578641705.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/petycja-w-interesie-publicznym-1593174190.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-przekazauniu-p-1593174190.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/uchwala-262-bip-1578641765.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/petycja-w-sprawie-odbudowy-cho-1593174190.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593177350.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/uchwala-263-bip-1578641931.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/petycja-nr-7-1593174190.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/petycja-nr-7-1593174190.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-przekazaniu-pe-1593174190.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-przekazaniu-pe-1593174190.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/petycja-w-interesie-publicznym-1593174190.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/petycja-w-interesie-publicznym-1593174190.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-przekazauniu-p-1593174190.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-przekazauniu-p-1593174190.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/petycja-w-sprawie-odbudowy-cho-1593174190.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/petycja-w-sprawie-odbudowy-cho-1593174190.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-przekazuaniu-p-1593174190.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-przekazuaniu-p-1593174190.pdf


Zawiadomienie o rozpatrzeniu petycji nr 1  (ilość pobrań: 0) zobacz online
Zawiadomienie o rozpatrzeniu petycji nr 2  (ilość pobrań: 0) zobacz online
Zawiadomienie o rozpatrzeniu petycji nr 3  (ilość pobrań: 0) zobacz online
Zawiadomienie o rozpatrzeniu petycji nr 4  (ilość pobrań: 0) zobacz online
Zawiadomienie o rozpatrzeniu petycji nr 9  (ilość pobrań: 0) zobacz online

http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593176355.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593176355.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593176365.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593176365.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593176373.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593176373.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593176381.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593176381.pdf
http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593177350.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://www.rada.piotrkow.pl/content/files/zawiadomienie-o-rozpatrzeniu-p-1593177350.pdf

