Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta Pyskowice
w roku 2018
W 2018 roku do Burmistrza Miasta Pyskowice wpłynęły 3 petycje, których zestawienie dotyczące przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji
przedstawia się następująco:
Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

dot. budowy ulicy dojazdowej wraz z W budżecie na 2018 r. ujęte zostało zadanie dotyczące modernizacji ulicy wewnątrzosiedlowej
parkingiem pod budynkiem Paderewskiego 2 Kochanowskiego 6 – Wojska Polskiego 5. Na realizację wymienionych prac został
przeprowadzony przetarg i zadanie zostało wykonane.
Natomiast budowa nowego parkingu przy ul. Paderewskiego 2 wymaga dodatkowych nakładów
finansowych, a ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę (nowego obiektu
jakim jest parking), niezbędne jest opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej.
Proces uzyskania pozwolenia na budowę wynosi do 65 dni. Jak wynika więc z przytoczonych
terminów, biorąc pod uwagę dodatkową konieczność wyłonienia wykonawcy w trybie ustawy
o zamówieniach publicznych termin realizacji w 2018 r. jest niemożliwy (do budżetu na 2019
został wprowadzony projekt na parking przy ul. Kochanowskiego 6 i Paderewskiego 2).
Ponadto poinformowano, że zostaną wymalowane pasy rozgraniczające miejsca parkingowe na
parkingu przy ul. Kochanowskiego 6 zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(Miejsca parkingowe zostały wymalowane).

2.

dot. próby wdrożenia w Gminie Systemu
Zarządzania i Monitorowania Energii.

Udzielono odpowiedzi że, Gmina Pyskowice obecnie nie planuje podjąć próby wdrożenia
Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. Ponadto poinformowano, że Gmina Pyskowice
posiada aktualny projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe oraz wdraża środki poprawy efektywności energetycznej.

3.

dot. dokonania analizy możliwości wdrożenia
w Urzędzie Miejskim procedur związanych z
pełnym używaniem środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniach o udzielenie
zamówienia – w formie o której mowa w
art.10a pełnego użytkowania środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniach
o udzielenie zamówienia.

Udzielono odpowiedzi, iż wdrożono w tut. Urzędzie zapisy dotyczące pełnej elektronizacji
zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych. Uwzględniono przy tym przesunięcia wynikające z vacatio legis dla zamówień
poniżej tzw. „progów unijnych”. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe powyżej progów
unijnych, którego
komunikacja prowadzona jest przy użyciu pełniej elektronizacji.
Poinformowano również, że Zamawiający Gmina Pyskowice dostosował się do wymogów
prawnych, korzystając z udostępnionych przez ustawodawcę ogólnodostępnych rozwiązań
bezpłatnych tj. miniPortal i ePUAP. We wdrożonych procedurach wykorzystano udostępnione
przez Urząd Zamówień Publicznych wzorcowe zapisy.
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