Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta Pyskowice
w roku 2019
W 2019 roku do Burmistrza Miasta Pyskowice wpłynęło 7 petycji, których zestawienie dotyczące przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji
przedstawia się następująco:
Lp.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

dot. przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do Petycja została rozesłana do przedstawicieli szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie
konkursu w ramach programu "Podwórko miasta, które potencjalnie mogą dysponować terenem pod zabudowę o powierzchni nie
Talentów NIVEA"
mniejszej niż 400 m2.

2.

dot. kosztów ponoszonych za służbowe
telefony

3.

dot. zaplanowania postępowania w trybie
Petycja bezzasadna, gdyż Gmina Pyskowice nie organizuje przetargów związanych
ustawy prawo zamówień publicznych, którego z modernizacją parku maszynowego podwykonawców.
przedmiotem będzie modernizacja parku
maszynowego z uwzględnieniem
dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa

4.

dot. opublikowania w BIP-użytkowanych w
Urzędzie wybranych numerów służbowych
telefonów komórkowych, których użytkowanie
może usprawnić komunikację z Urzędem

Po przeprowadzonej analizie zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej numery telefonów, których użytkowanie może usprawnić komunikację z naszym
Urzędem.
Powyższe dotyczy następujących numerów telefonów do:
• Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pyskowicach
• Komendy Straży Miejskiej w Pyskowicach

5.

dot. płatności bezgotówkowych

Poinformowano, że w Kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach akceptowane są płatności
bezgotówkowe – płatności kartą płatniczą

6.

dot. niebezpiecznego skrzyżowania oraz braku W części dot. oświetlenia ulicznego petycję uznano za niezasadną wskazano, iż oświetlenie
oświetlenia ulicy Polnej w Pyskowicach
zainstalowane przy ul. Żużlowej i Piaskowej w Pyskowicach poprawiło bezpieczeństwo w ww.
lokalizacji. Mieszkańcy wracający do domów po zmroku czują się bardziej komfortowo
i bezpiecznie. Jednocześnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że nie ma możliwości

Poinformowano, że niezasadne jest zbieranie w chwili obecnej ofert w przedmiotowym
obszarze, gdyż zerwanie umowy z obecnym operatorem skutkować będzie naliczeniem kary
umownej. Ponadto zaznaczyć trzeba, że przy zakupie towarów i usług nasi pracownicy zawsze
kierują się zasadą uczciwej konkurencji, a kryteria jak cena, jakość i bezpieczeństwo zawsze są
na pierwszym miejscu.

przeniesienia lamp w inne miejsce, co wynika z zapisów projektu pn.„Regionalny Program
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, w którego ramach założono
oświetlenie przy ul. Żużlowej i Piaskowej. Ponadto wskazano, że do obowiązków Gminy nie
należy oświetlanie na jej terenie innych dróg, niż drogi publiczne. Wspomniana w piśmie
ul. Polna „boczna” jest drogą wewnętrzną i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to na
właścicielach drogi wewnętrznej, przebiegającej przez tereny prywatne, spoczywa obowiązek
ponoszenia kosztów związanych z jej utrzymaniem, w tym oświetlenia. W związku
z powyższym, prośbę mieszkańców dotyczącą przeniesienia lamp uznano za nieuzasadnioną.
Odnośnie poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym ustawienia lustra drogowego na ul Polnej
informujemy iż może to wykonać zarządca drogi gminnej po wykonaniu i zatwierdzeniu
projektu zmiany organizacji ruchu na danej drodze. Projekt organizacji został wykonany
i złożony do zatwierdzenia do Starostwa w Gliwicach. Po zatwierdzeniu projektu, lustro
zostanie zamontowane.
7.

dot. ogrodzenia palcu zabaw ul. Matejki 5,
Matejki 4, Lompy 7 i Wieczorka 1

Urządzenia zabawowe przedmiotowego placu są rozproszone na znacznej powierzchni, a zatem
ogrodzenie musiałoby być nieracjonalnie długie, nadto jego wykonanie mogłoby spowodować
utrudnienia w dojeździe np. Straży Pożarnej do budynku przy ul. Matejki 4. W dalszej części
odpowiedzi wyjaśniono mieszkańcom, że jakiekolwiek działania na omawianym terenie
należałoby rozpocząć od wykonania projektu nowego zagospodarowania placu zabaw i jego
zupełnej przebudowy. Niestety ze względu na ograniczone środki finansowe jest to obecnie
niemożliwe.
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