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Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku 

 

 

Prawo do składania petycji ma swoje umocowanie prawne w art. 63 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania 

organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018, poz. 870). 

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 z możliwością jego 

przedłużenia o dalsze trzy miesiące.  

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego  

w Namysłowie wpłynęło 12 petycji, z czego 2 petycje zostały przekazane wg właściwości do 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie i do Gmin Powiatu Namysłowskiego.   

 

 

 
L.p numer sprawy przedmiot petycji sposób załatwienia 

1.  Or.152.1.2019 dot. remontu drogi powiatowej biegnącej 

przez miejscowość Żaba do Miodar  

zasługująca na 

uwzględnienie – uchwała 

Nr VIII/59/2019 Rady 

Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 maja 2019 r.  

2.  Or.152.2.2019 dot. generalnego remontu drogi 

powiatowej 1199O w miejscowości 

Siemysłów  

zasługująca na 

uwzględnienie – uchwała 

Nr VIII/60/2019 Rady 

Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 maja 2019 r. 

3.  Or.152.3.2019 dot. ujęcia w planach inwestycyjnych 

wymiany nawierzchni drogi powiatowej 

na odcinku od miejscowości Starościn 

przez Pieczyska, Zbica do miejscowości 

Osiek Duży  

zasługująca na 

uwzględnienie – uchwała 

Nr VIII/61/2019 Rady 

Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 maja 2019 r. 

4.  Or.152.4.2019 dot. wykonania nowej nawierzchni 

asfaltowej drogi powiatowej nr 1125O                

o przebiegu Pielgrzymowice - Namysłów  

zasługująca na 

uwzględnienie – uchwała 

Nr IX/71/2019 Rady 

https://bip.namyslow.pl/download/13056/petycja-mieszkancow-solectwa-zaba.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13056/petycja-mieszkancow-solectwa-zaba.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13078/petycja-mieszkancow-wsi-siemyslow.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13078/petycja-mieszkancow-wsi-siemyslow.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13078/petycja-mieszkancow-wsi-siemyslow.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13127/petycja-soltysa-wsi-zbica-dot-remontu-drog-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13127/petycja-soltysa-wsi-zbica-dot-remontu-drog-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13127/petycja-soltysa-wsi-zbica-dot-remontu-drog-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13127/petycja-soltysa-wsi-zbica-dot-remontu-drog-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13127/petycja-soltysa-wsi-zbica-dot-remontu-drog-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13372/petycja-radnej-gminy-wilkow-d-szymczyk-bebenek.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13372/petycja-radnej-gminy-wilkow-d-szymczyk-bebenek.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13372/petycja-radnej-gminy-wilkow-d-szymczyk-bebenek.pdf


Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

5.  

Or.152.5.2019 dot. ujęcia w planach inwestycyjnych 

wymiany nawierzchni na drodze 

powiatowej DP 1332 O i 1349 O 

w miejscowości Fałkowice, na odcinku 

Fałkowice – Domaradz i Fałkowice – 

Lubnów 

zasługująca na 

uwzględnienie – uchwała 

Nr IX/70/2019 Rady 

Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

6.  

Or.152.6.2019 dot. montażu progów zwalniających we 

wsi Barzyna, na odcinku od domu nr 14 do 

domu nr 20  

niezasługująca na 

uwzględnienie – uchwała 

Nr X/78/2019 Rady 

Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 02 października 

2019r. 

7.  

Or.152.8.2019 dot. dot. Polityki Zarzadzania Konfliktem 

Interesów  

niezasługująca na 

uwzględnienie – uchwała 

Nr X/89/2019 Rady 

Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 października 

2019 r. 

8.  

Or.152.9.2019 dot. wprowadzenia oznaczeń przystanków 

autobusowych  

zasługująca na 

uwzględnienie – uchwała 

Nr X/88/2019 Rady 

Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 października 

2019 r. 

9.  

Or.152.10.2019 dot. generalnego remontu dróg 

powiatowych przebiegających przez wieś 

Miodary, Żaba i Biestrzykowice  

zasługująca na 

uwzględnienie – uchwała 

Nr XIII/111/2019 Rady 

Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

10.  

Or.152.11.2019 dot. remontu nawierzchni dróg 

powiatowych nr 1115 O oraz 1116 O  

w m. Łączany  

zasługująca na 

uwzględnienie – uchwała 

Nr XIII/112/2019 Rady 

Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego 

 

        Andrzej Michta 

https://bip.namyslow.pl/download/13407/petycja-mieszk-m-falkowic-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13407/petycja-mieszk-m-falkowic-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13407/petycja-mieszk-m-falkowic-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13407/petycja-mieszk-m-falkowic-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13407/petycja-mieszk-m-falkowic-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13407/petycja-mieszk-m-falkowic-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13886/petycja-mieszk-wsi-barzyna-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13886/petycja-mieszk-wsi-barzyna-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/13886/petycja-mieszk-wsi-barzyna-bip.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/14192/petycja-dot-polityki-zarzadzania-konfliktem-interesow.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/14192/petycja-dot-polityki-zarzadzania-konfliktem-interesow.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/14212/petycja-dot-wprow-oznaczen-przystankow-autobusowych.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/14212/petycja-dot-wprow-oznaczen-przystankow-autobusowych.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/14710/petycja-dot-remontu-drog-w-m-miodary-zaba-i-biestrzykowice.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/14710/petycja-dot-remontu-drog-w-m-miodary-zaba-i-biestrzykowice.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/14710/petycja-dot-remontu-drog-w-m-miodary-zaba-i-biestrzykowice.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/14710/petycja-dot-remontu-drog-w-m-miodary-zaba-i-biestrzykowice.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/14951/petycja-dot-remontu-drog-w-m-laczany.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/14951/petycja-dot-remontu-drog-w-m-laczany.pdf
https://bip.namyslow.pl/download/14951/petycja-dot-remontu-drog-w-m-laczany.pdf

