Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta Pyskowice w roku 2020

W 2020 r. do Burmistrza Miasta Pyskowice wpłynęły 4 petycje, których zestawienie dotyczące przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji
przedstawia się następująco:

Lp.
1.

Sposób załatwienia petycji

Przedmiot petycji

I dot. renegocjacji cen z PreZero sp. z 0.0./ Poinformowano, że w obecnym stanie prawnym w ramach obowiązujących przepisów nie ma możliwości
wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej z wykonawcą ani renegocjacji ceny.

za odbiór odpadów
2.

I dot. braku chodnika w

ciągu

drogi Zgodnie z kompetencjami przekazano petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oddział

krajowej DK 40 przy ul. Mickiewicza od w Katowicach. W odpowiedzi zarządca drogi pOinformował, że w planie ochrony zdrowia i życia pieszych
oraz rowerzystów ujęta jest budowa omawianego odcinka (DK40 101+000 do 102+100). Finansowanie

numerów 62 do 108

zadań

inwestycyjnych następuje na drodze decyzji na szczeblu centralnym, dlatego zarządca nie może

zadeklarować

terminu realizacji omawianego

przedsięwzięcia.

~T--------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------~

3.

I dot. przeglądu używanych płynów do Petycja została uznana za zasadną. Poinformowano o dokonaniu przeglądu używanych przez urząd

dezynfekcji oraz zaplanowania zakupów środków dezynfekcyjnych i większość z nich spełnia normę PN-EN 1500:2013. Zapewniono, że przyszłe
płynów
normę

4.

I dot.

dezynfekcyjnych spełniających zakupy środków dezynfekcyjnych będą dokonywane w oparciu o aktualne normy i ogólne zasady przy

zaniechania

(trzeciego)

budowy

budynku

Pyskowicach
przez

udostępnianiu środków

PN-EN 1500:2013

nowego Po otrzymaniu petycji zwrócono się osobno do Zarządu i do Rady Nadzorczej MTBS o zajęcie stanowiska

mieszkalnego

przy ul.

Towarzystwo budynku trwa już ponad 2 lata i pochłonęło znaczne środki finansowe. (Została wykonana aktualizacja

Budownictwa Społecznego sp. z
Tarnowskich
Górach
oraz
na

w w poruszanych w niej kwestiach. W odpowiedzi Zarząd MTBS pOinformował, że budowa przedmiotowego

Poniatowskiego budynku mieszkalnego jest kontynuacją zamierzenia inwestycyjnego, a przygotowanie budowy trzeciego

Międzygminne

mieszkańców

do dezynfekcji.

0.0.

niewłaściwe

zdaniem administrowanie
przez MTBS.

w dokumentacji projektowej, a w dniu 31.12.2019 r. Starosta Gliwicki wydał zezwolenie na budowę

skarg Iw formie decyzji nr 1461/19, która stała się ostateczna). Rada Nadzorcza w swoim piśmie pOinformowała,
ich że po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających nie stwierdziła, aby administrowanie budynkiem

budynkiem odbywało się w sposób niewłaściwy. Mając powyższe na uwadze petycja nie została uwzględniona.
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mgr Adam WÓjcik

