
PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA DĘBLIN Dęblin, dnia 31.03.2022 r. 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku. 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które 
wpłynęły do Burmistrza Miasta Dęblin i Gminy Miasto Dęblin w 2021 r. 

Przedmiotem petycji zgodnie z art. 2 ust. 3 w/w ustawy jest żądanie dotyczące 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, liczone od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia 
o kolejne trzy miesiące. Petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wpłynęły dwie petycje n/w: 

Lp. Podmiot wnoszący 
petycję 

Przedmiot petycji Sposób załatwienia 

1. Teresa Garland, 
skr. poczt. 88, ul. Żwirki 
i Wigury 13 A, 
32-050 Skawina 

Petycja w przedmiocie 
wyrażenia opinii w sprawie 
przeprowadzenia 
bezpośredniego referendum 
ludowego mającego na celu 
dokonanie przez obywateli 
polskich akceptacji „Nowego 
Kodeksu Wyborczego oraz 
Nowego Ustroju Prezydencko-
Ludowego dla Polski" 

Petycję pismem z dnia 
16.03.2021 r. 
przekazano do 
Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

2. Service Creator Marek 
Kuch oraz Szulc-Efekt 
sp. z 0.0. 

Petycja zapraszająca gminy do 
udziału w plebiscycie i 
rankingu „Lider Usług 
Publicznych" 

Uchwała Rady 
Miasta Dęblin 
Nr XLVII/278/2021 
z dnia 18.06.2021 r. 
w sprawie 
pozostawienia petycji 
bez rozpatrzenia 

Petycje i cała korespondencja związana ze sposobem ich rozpatrzenia została opublikowana 
na stronie http://bip.um.deblin.pl/ w zakładce INNE DOKUMENTY - „Petycje". 
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