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ZBIORCZE INFORMACJE O PETYCJACH 

ROZPATRYWANYCH W ROKU 2020 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ) informuję, że w roku 2020 wpłynęły poniższe petycje w 
rozumieniu w/w ustawy. 

1. Przedmiotem złożonej do tut. organu petycji z dnia 10.09.2021 r. było wykonanie 
rekonesansu w obszarze związanym z udostępnieniem płynów do dezynfekcji. W dniu 
16.09.2021 roku pracownik Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przesłał odpowiedzi na 
pytania ujęte w petycji na wskazany adres mailowy podmiotu wnoszącego petycję . 

2. Przedmiotem złożonej do tut. organu petycji z dnia 25.02.2020 r. był protest przeciwko 
wycince znacznej połaci lasu miejskiego usytuowanego przy ul. Leśnej w Golubiu-
Dobrzyniu. Zgodnie z § 101 pkt 1 Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia petycja została 
przekazana do komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Po 
zapoznaniu się z treścią złożonej petycji komisja jednogłośnie wydała opinię, iż petycja 
nie zasługuje ma uwzględnienie. Dnia 26 maja 2020 r. na XXVII Sesji Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia została podjęta uchwała nr XXVII/132/2020 w sprawie uznania 
petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 

3. Przedmiotem złożonej do tut. organu petycji z dnia 01.06.2020 r. było transmitowanie 
posiedzeń komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zgodnie z § 101 pkt 1 Statutu 
Miasta Golubia-Dobrzynia petycja została przekazana do komisji Skarg Wniosków i 
Petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia celem podjęcia czynności niezbędnych do 
wyjaśnienia przytoczonych w niej okolicznościach. Po zapoznaniu się z treścią złożonej 
petycji komisja większością głosów wydała opinię, iż petycja nie zostaje uwzględniona. 
Dnia 7 lipca 2020 r. na XXIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia została podjęta 
uchwała nr XXIX/141/2020 w sprawie nieuwzględnienia petycji. 

4. Przedmiotem złożonej do tut. Organu petycji z dnia 02.01.2020 roku było 
wprowadzenie dodatkowego kursu autobusu z Golubia-Dobrzynia do Rypina. Petycja 
została przesłana do dwóch miejscowych przewoźników. Po rozpatrzeniu petycji 
przewoźnicy poinformowali, iż z przeprowadzonych analiz wynika, że wprowadzenie 
dodatkowego kursu o godzinie 06:50 do Rypina i powrót do Golubia-Dobrzynia, będzie 
deficytowy tj. nierentowny. 

5. Przedmiotem złożonej do tut. organu petycja w dniu 11.12.2020 r. była petycja w 
sprawie masowych szczepień przeciwko SARS-CoV-2 planowanych na 2021 r. 
Zgodnie z § 101 pkt 1 Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia petycja została przekazana do 



komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Po zapoznaniu się 
z treścią złożonej petycji komisja jednogłośnie wydała opinię o je j nieuwzględnieniu. 
Dnia 26 stycznia 2021 r. na XXXVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia została 
podjęta uchwała nr XXXVII/183/2021 w sprawie uznania petycji na niezasługującej na 
uwzględnienie. 

Niniejsza informacja podlega udostępnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. 
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