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RO.152.2.2021.KK                                                                                                  Łubniany, dnia 11.01.2021 r. 

 

Zbiorcza informacja o petycjach 
rozpatrzonych przez Wójta Gminy Łubniany w 2020 r. 

 
 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 870) 

informuje, iż w 2020 roku wpłynęło łącznie 7 petycji:   

1) Petycja nr 1/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zarejestrowania załącznika (oferta na system 

UZP) do wniosku do odpowiedniej klasy z wykazu akt na podstawie instrukcji kancelaryjnej – 

petycja została rozpatrzona pozytywnie dnia 03 kwietnia 2020 r.; 

2) Petycja nr 2/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. mieszkańców Dąbrówki Łubiańskiej w sprawie budowa 

drogi asfaltowej na ulicy Szkolnej w Dąbrówce Łubniańskiej. Petycja została rozpatrzona 

pozytywnie dnia 1 września 2020 r.  

3) Petycja nr 3/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie podjęcia działań związanych  

z utwardzeniem/doprowadzeniem do stanu używalności ul. Jałowcowej i jej odnóg  

w Luboszycach. Petycja została rozpatrzona negatywnie dnia 20 października 2020 r.  

4) Petycja nr 4/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania informacji do szkół  

i zapoznanie się z programem edukacyjnym „Przygotujemy lepszy świat”. Petycja została 

rozpatrzona pozytywnie dnia 10 sierpnia 2020 r.  

5) Petycja nr 5/2020 z dnia 29 września 2020 r.  w sprawie podjęcia działań związanych  

z utwardzeniem/doprowadzeniem do stanu używalności ul. Jałowcowej w Luboszycach. Petycja 

została rozpatrzona negatywnie dnia 20 października 2020 r.  

oraz petycja z dnia 28 lutego 2020 r.  w sprawie zamontowania dodatkowego oświetlenia przy drodze 

powiatowej nr 1703 w miejscowości Masów – została wycofana przez wnioskodawcę dnia 

04.03.2020 r.; petycja z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zamontowania progów zwalniających na 

ul. Nadleśnej w miejscowości Jełowa - została przekazana wg właściwości do podmiotu właściwego 

do rozpatrzenia petycji w dniu 16 października 2020 r. 
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