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Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych  

przez Prezydenta miasta Przemyśla w 2019 r. 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz.U.2018.870) informuję, że w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. do Prezydenta miasta 

Przemyśla wpłynęło 8 petycji: 

1. Petycja z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów - w związku z jej uzupełnieniem, petycji została niezwłocznie tj. 

w dniu 21.08.2019 r. przekazana do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 

2. Petycja z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających  

do dostosowania transportu lokalnego do potrzeb mieszkańców Ujkowic – udzielono 

odpowiedzi wyjaśniającej. 

3. Petycja z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przekazania do dyrektorów 

szkół  podstawowych informacji na temat działań zwiększających bezpieczeństwo 

uczniów na drodze w ramach akcji „Się gra się ma Bezpieczny Playroom” – petycja 

pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na brak uzupełnienia jej treści. 

4. Petycja z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie elektromobilności i dostosowania floty 

pojazdów wykonujących usługi publiczne dla Gminy Miejskiej Przemyśl – udzielono 

odpowiedzi wyjaśniającej. 

5. Petycja z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie prowadzenia dalszej działalności  

na targowisku przy ulicy Wilsona 3 – udzielono odpowiedzi wyjaśniającej. 

6. Petycja z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozkładu jazdy autobusu linii  

nr 3 – petycja pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na brak uzupełnienia jej treści. 

7. Petycja z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozkładu jazdy autobusu  

linii nr 18 – petycja rozpatrzona częściowo pozytywnie, udzielono odpowiedzi 

wyjaśniającej. 

8. Petycja z dnia  6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego - 

udzielono odpowiedzi wyjaśniającej. 

 

SEKRETARZ MIASTA 

Dariusz Łapa 
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