Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega
w 2018 roku.
Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 tj.). Przedmiotem petycji może być w szczególności
żądanie 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, co do zasady, od dnia złożenia
petycji, z możliwością jego przedłużenia o dalsze trzy miesiące.
W 2018 roku, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia, do Prezydenta Miasta
Tarnobrzega wpłynęło pięć petycji, z czego dwie rozpatrzono pozytywnie, a trzy rozpatrzono
odmownie:
Petycja nr 1: O oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla
terenu Gminy Tarnobrzeg, które nie korzystają z przyłączy gazowych.
- Data złożenia petycji: 30.04.2018 r.
- Składający petycję:
osoba fizyczna - brak zgody na upublicznienie danych osobowych – podstawa prawna: art. 4
ust.3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 870).
- Sposób rozpatrzenia: Petycja rozpatrzona odmownie.
W ewidencji gruntów i budynków dane dotyczące budynków wykazywane są zgodnie z §63
ust. 1 pkt. 4-26 i § 64 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034
z późn. zmianami). Ewidencja gruntów i budynków na podstawie art. 20 pkt. 1 Ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn.
zm.) obejmuje informacje dotyczące budynków czyli ich położenia, funkcji użytkowych
i ogólnych danych technicznych. Do ogólnych danych technicznych nie należy informacja
o rodzaju przyłączy, tzn. czy budynek posiada przyłącze gazowe lub inne.
W związku z powyższym biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy uznano, że petycja nie
zasługuje na uwzględnienie. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji w formie
dokumentu pdf dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/_gAllery/46/08/46081/petycja_rozstrzygniecie.pdf
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Petycja nr 2: W sprawie dokonania przez Organ, w ramach sprawowanego nadzoru,
analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których
przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych – pod kątem – zdefiniowania
w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.
- Data złożenia petycji: 24.07.2018 r.
- Składający petycję:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
- Sposób rozpatrzenia: petycja rozpatrzona odmownie.
Organ nie prowadzi długofalowej polityki w przedmiocie, którego dotyczy wniosek. Miasto
Tarnobrzeg nie boryka się z problemem uciążliwości zapachowych wobec czego nie są
planowane postępowania przetargowe dotyczące technologii antyodorowych. Zawiadomienie
o sposobie rozpatrzenia petycji w formie dokumentu pdf dostępne jest w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/_gAllery/47/86/47865/Odpowiedz_na_petycje.pdf

Petycja nr 3: W sprawie rozwiązania problemu altany śmietnikowej i sprzedaży
alkoholu osobom nietrzeźwym.
- Data złożenia petycji: 12.06.2018 r.
- Składający petycję:
osoba fizyczna - brak zgody na upublicznienie danych osobowych – podstawa prawna: art. 4
ust.3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 870).
- Sposób rozpatrzenia: petycja rozpatrzona pozytywnie.
Wzmożono patrole Straży Miejskiej na ul. Kossaka w celu zminimalizowania przypadków
zanieczyszczania terenu oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła kontrole
w punktach handlowych posiadających koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.
Pouczono handlowców o bezwzględnym zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym
oraz nieletnim. Ponadto zapoznano mieszkańców z ustalonymi terminami wyważenia
odpadów wielkogabarytowych oraz poinformowano o możliwości pozostawienia odpadów
w wyznaczonym punkcie na terenie miasta poza terminami odbioru, co ma zapobiec
gromadzeniu odpadów.
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Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji w formie dokumentu pdf dostępne jest
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/_gAllery/46/95/46955/petycja_odpowiedz.pdf

Petycja nr 4: W sprawie próby wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania
i Monitorowania Energii.
- Data złożenia petycji: 13.09.2018 r.
- Składający petycję:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
- Sposób rozpatrzenia: petycja rozpatrzona odmownie.
Gmina Tarnobrzeg w najbliższym czasie nie przewiduje wprowadzenia Systemu Zarządzania
i Monitorowania Energii, gdyż wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi.
Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji w formie dokumentu pdf dostępne jest
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/_gAllery/47/19/47191/Odpowiedz_na_petycje.pdf

Petycja nr 5: O dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur
związanych
z
pełnym
używaniem
środków
komunikacji
elektronicznej
w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy
Prawo zamówień publicznych.
- Data złożenia petycji: 08.10.2018 r.
- Składający petycję:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
- Sposób rozpatrzenia petycji: petycja rozpatrzona pozytywnie.
Organ przeprowadził analizę o której mowa w petycji.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono następujące mocne i słabe strony wdrożenia
systemu:
Mocne strony:
• szybkość postępowania,
• ograniczenie biurokracji.
Słabe strony:
• częste awarie łączy internetowych – zrywanie połączeń - sytuacje niezależne
od Wykonawców i Zamawiających,
• różnorodność systemów informatycznych oraz ich zawodność,
• nieprecyzyjne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie
elektronizacji.
Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji w formie dokumentu pdf dostępne jest
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/_gAllery/48/01/48012/Odpowiedz_na_petycje.pdf
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