Arkusz1
Podmiot wnoszący petycję
lub podmiot w interesie,
którego petycja jest
składana

Data wpływu
Nr
petycji
06.02
1 2017
Szulc-Efekt sp.z o.o.
wyłączenie jawności z
niewyrażeniem zgody, o której
10.05
mowa w art.4 ust.3 ustawy o
2 2017
petycjach
29.09
3 2017
Szulc-Efekt sp.z o.o.
wyłączenie jawności w
związku z niewyrażeniem
26.06
zgody, o której mowa w art. 4
4 2018
ust. 3 ustawy o petycjach

19.07.
5 2018

Przedmiot petycji

Skan petycji

Publikacja petycji
SKAN (243kB)
Przystąpienie do konkursu w
ramach programu "Podwórko
Talentów NIVEA" edycja
2017
SKAN (1567kB)
Publikacja petycji

Protest przeciwko budowie
Wytwórni mas bitumicznych
Petycja w sprawie podjęcia
działań zmierzających do
ograniczenia ingerencji ZZO
wyłączenie jawności w
Nowy Dwór
związku z niewyrażeniem
sp. z o.o. w środowisko
zgody, o której mowa w art. 4 naturalne i bytowe
mieszkańców
ust. 3 ustawy o petycjach

SKAN (3369kB)

Termin
załatwienia
petycji
6.05.2017

Dane dotyczące
przebiegu
postępowania
Odpowiedź (167kB)

Informacja o
sposobie
załatwienia petycji
Rozpatrzono

Odpowiedź (442kB)
10.08.2017
29.12.2017

Rozpatrzono
Odpowiedź (326kB)

Rozpatrzono

Odpowiedź (582kB)
SKAN (895kB)

do 26.09.2018

Rozpatrzono
SKAN (574kB)

SKAN (1473kB)

do 19.10.2018

Rozpatrzono
Odpowiedź (194kB)

6

Przeprowadzenie analizy i
rozważanie instalacji na
budynkach użytkowanych
przez Urząd - testowo lub
docelowo – systemów
fotowoltaicznych polegających
na przetwarzaniu z
promieniowania światła
wyłączenie jawności w
słonecznego i przekształceniu
związku z niewyrażeniem
jej w energię elektryczną, oraz
zgody, o której mowa w art. 4 przekazanie petycji do
21.08.2018 ust. 3 ustawy o petycjach
podległych publicznych szkół. SKAN (4321kB)

Strona 1

do 21.11.2018

Rozpatrzono
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7

8

9

10

11

13.09.2018 Szulc-Efekt sp.z o.o.

Petycja w sprawie wdrożenia SKAN (2302kB)
w Gminierozpowszechnionego w
Krajach rozwiniętych-Systemu
Zarządzania i Monitorowania
Energii
20.09.2018 Szulc-Efekt sp.z o.o.
Petycja w sprawie V edycji
SKAN (3108kB)
Programu "Wzorowa
Łazienka" oraz przekazanie
petycji do podległych
publicznych szkół (również
tzw. Zespołów Szkół)
20.09.2018 wyłączenie jawności w
Petycja o modernizację
SKAN (582kB)
związku z niewyrażeniem
kotłowni, w związku z jej
zgody, o której mowa w art. 4 złym stanem technicznym
ust. 3 ustawy o petycjach
Petycja o montaż oświetlenia SKAN (367kB)
20.09.2018 wyłączenie jawności w
związku z niewyrażeniem
przy miejscu wyznaczonym na
zgody, o której mowa w art. 4 pojemniki do gromadzenia
ust. 3 ustawy o petycjach
odpadów
9.11.2018 Szulc-Efekt sp.z o.o.
Petycja o próbę dokonania
SKAN (4289kB)
analizy dot. możliwości
wdrożenia w Urzędzie
procedur związanych z pełnym
używaniem środków
komunikacji elektronicznej w
postępowaniach o udzielenie
zamówienia.

Strona 2

do
13.12.2018

SKAN (238kB)

do 20.12.2018

Rozpatrzono

Rozpatrzono
Odpowiedź (196kB)

do
20.12.2018
do
20.12.2018

SKAN (587kB)

Rozpatrzono

Odpowiedź (585kB) Rozpatrzono

do 09.02.2019 Odpowiedź

