Informacja o rozpatrzonych przez Radę Gminy Poraj petycjach w
2019 roku
Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.
870)

L. p.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

Petycja Nr 1/2018 z dnia 12 grudnia
2018 r. w sprawie wykupu przez
Gminę Poraj gruntu pod drogę
publiczną

2.

Petycja Nr 1/2019 z dnia 19 marca
2019 r. w sprawie wydłużenia godzin
pracy świetlicy środowiskowej w
Poraju

3.

Petycja Nr 2/2019 z dnia 29 marca
2019 r. w sprawie rezygnacji z
likwidacji Skateparku i przywrócenie
go do stanu użyteczności publicznej

4.

Petycja Nr 3/2019 z dnia 8 sierpnia
2019 r. w sprawie zainstalowania
mijanek zwalniających w dwóch
miejscach na ulicy Nadrzecznej w
Poraju
Petycja Nr 4/2019 z dnia 26
września 2019 r. o wycofanie się z
zamiaru sprzedaży działki gminnej w
Żarkach Letnisku

Uchwała Nr 34(IV)19 Rady Gminy Poraj z
dnia 31 stycznia 2019 r., w której
przychylono się do prośby mieszkańców w
sprawie nabycia przez Gminę terenu
znajdującego się przy ulicy Jurajskiej
w miejscowości Masłońskie w
najkorzystniejszej dla Gminy formie
Uchwała Nr 49(VI)19 Rady Gminy Poraj z
dnia 25 kwietnia 2019 r., w której
zdecydowano o przesunięciu godzin pracy
świetlicy środowiskowej w Poraju od
godziny 1300 do 1700 do końca roku
szkolnego 2018/2019 z jednoczesnym
monitorowaniem ilości dzieci
uczęszczających w tym czasie na świetlicę
środowiskową
Uchwała Nr 50(VI)19 Rady Gminy Poraj z
dnia 25 kwietnia 2019 r., w której
przychylono się do prośby mieszkańców i
zarekomendowano podjęcie działań w celu
pozyskania jak największej liczby
sponsorów i środków zewnętrznych
niezbędnych do jego odnowienia
Uchwała Nr 67(IX)19 Rady Gminy Poraj z
dnia 26 września 2019 r., w której
zaproponowano rozważyć możliwość
zainstalowania mijanek zwalniających
zgodnie ze złożoną petycją
Uchwała Nr 92(XIII)19 Rady Gminy Poraj z
dnia 28 listopada 2019 r. uznająca petycję za
bezzasadną

5.
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