
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w  2022 r.  

 

 Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870) informuję, że do Gminy Zębowice w roku 2022 
wpłynęło 9  petycji: 

 

Lp. Przedmiot petycji Data złożenia         
petycji 

Data                
odpowiedzi 

Sposób załatwienia petycji 

1. Petycja w sprawie naprawy 
programu ochrony powietrza 

16.02.2022 r. 03.03.2022 r. Odpowiedź z dnia 03.03.2022 r. na 
petycję nr OrG.152.1.2022 MS-W 

2. Petycja w sprawie zmian 
programu ochrony powietrza 

04.03.2022 r. 07.03.2022 r. Odpowiedź z dnia 07.03.2022 r. na 
petycję nr OrG.152.2.2022 MS-W 

3. Petycja w sprawie stosowanych 
środków poprawy efektywności 
energetycznej 

21.06.2022 r. 05.08.2022 r. Odpowiedź z dnia 05.08.2022 r. na 
petycję Nr OR.152.3.2022. 

4. Petycja -Zmieniamy Gminy na 
lepsze, oszczędzamy energię-
gospodarujemy odpady 

08.07.2022 r. 18.07.2022 r. Odpowiedź na petycję z dnia 
18.07.2022 r.nr OR.152.4.2022 

5. Petycja- Utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy 

01.08.2022 r. 26.09.2022 r. Odpowiedź na petycję z dnia 
26.09.2022 r.nr OR.152.5.2022 

Uchwała Nr XXXIV.226.2022 Rady 
Gminy Zębowice z dnia 16 września 
2022 roku w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy 
Zębowice 

6. Petycja -Gotuj się na zmiany 18.08.2022 r. 22.08.2022 r. Odpowiedź z dnia 22.08.2022 r. na 
petycję nr OR.152.6.2022 MS-W. 

7. Petycja w sprawie utworzenia 
oddziałów zmilitaryzowanej 
samoobrony gminnej i zakupu 
broni dla każdego rdzennego 
polskiego mieszkańca gminy 

16.08.2022 r. 26.09.2022 r. Odpowiedź z dnia 26.09.2022 r. na 
petycję nr OR.152.7.2022  

Uchwała Nr XXXIV.225.2022 Rady 
Gminy Zębowice z dnia 16 września 
2022 roku w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej utworzenia 
oddziałów zmilitaryzowanej 
samoobrony gminnej… 

8. Petycja -Dbamy o zdrowie 
Petentów – dezynfekcja 
pomieszczeń 

17.10.2022 r. 05.01.2023 r. Odpowiedź z dnia 05.01.2023 r. na 
petycję nr OR.152.8.2022  

 

9. Petycja w sprawie upamiętnienia 
szóstej rocznicy Intronizacji 
Chrystusa Króla Polski w 
Krakowie Łagiewnikach i 
potwierdzenie statusu 
cywilizacyjnego gminy. 

30.11.2022 r. 05.01.2023 r. Odpowiedź z dnia 05.01.2023 r. na 
petycję nr OR.152.9.2022  

 

 

 

 


