
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH  
ROZPATRZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LEGNICY  

W 2019 ROKU 

 

Urząd Miasta Legnicy informuje, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  
o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.), w 2019 roku do Urzędu wpłynęło 13 petycji 
dotyczących: 

1. Ułatwienia funkcjonowania seniorów w mieście, poprzez podjęcie działań  
w zakresie, m.in. doświetlenia przejść dla pieszych, wprowadzenia programu 
bezpłatnych szczepień dla seniorów, zwiększenia ilości spotkań i eventów dla 
seniorów. W odpowiedzi na petycję przedstawiono wszystkie działania 
podejmowane przez Gminę Legnica na rzecz seniorów w zakresie kultury, zdrowia 
czy ułatwień infrastrukturalnych. 

2. Inicjatywy – dbajmy o rozwój młodzieży i rodziny – wspierajmy rozwój 
infrastruktury w tym zakresie, poprzez rozważenie możliwości przystąpienia przez 
dyrektorów szkół podstawowych do konkursu „Podwórka talentów NIVEA, edycja 
2019”. Petycję rozpatrzono pozytywnie, poprzez przekazanie informacji do 
dyrektorów szkół podstawowych na terenie gminy o organizowanym konkursie. 

3. Inicjatywy wspierania mikroprzedsiębiorców – Mikroporady.pl, poprzez 
umieszczenie na oficjalnym portalu Urzędu Miasta baneru z odnośnikiem do 
portalu Mikroporady.pl. Petycję rozpatrzono pozytywnie, poprzez umieszczenie 
baneru na oficjalnym portalu gminy. 

4. Inicjatywy – Zmieniajmy gminy na lepsze – wszyscy dbajmy o oszczędności  
w wydatkowaniu naszych podatków poprzez zebranie ofert rynkowych oraz analizę 
wydatków ponoszonych w obszarze kwantyfikacji wysokości abonamentów, 
korzystania z Internetu. Petycja rozpatrzona pozytywnie. Gmina przekazała 
informację dotyczącą korzystania z operatorów sieci komórkowych oraz Internetu. 

5. Inicjatywy – Mniejsza emisja wtórna – czystsze powietrze – Zmieniajmy gminy na 
lepsze w zakresie zaplanowania postępowania w trybie ustawy o zamówieniach 
publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego  
z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa. Petycja rozpatrzona 
negatywnie. Przekazano informację, że gmina nie dysponuje parkiem 
maszynowym. 

6. Inicjatywy – dbajmy o koszty publiczne – Zmieniajmy gminy na lepsze – poprzez 
opublikowanie na stronach BIP urzędu numerów telefonów, których udostępnienie 
mogłoby usprawnić komunikację z urzędem. Petycja rozpatrzona pozytywnie. 
Przekazano informację o publikowanych (wraz z linkiem do strony) numerach 
telefonów Urzędu Miasta Legnicy. 



7. Wprowadzenia „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów” i opublikowania jej 
treści na stronie WWW urzędu. Petycja, zgodnie z wnioskiem petycjodawcy została 
przekazana do Rady Miejskiej Legnicy. 

8. Remontu ulicy Heweliusza i skrzyżowania z ul. Radosną w Legnicy. Petycja 
rozpatrzona pozytywnie. Poinformowano petycjodawców o wprowadzeniu 
przedmiotowego zadania do planu potrzeb inwestycyjnych miasta Legnicy i ujęciu 
go do planu budżetu miasta na lata następne. 

9. Remontu ul. Horyzontalnej nr 1 – 13, 2 – 10, 15 – 23 i 25 – 29. Petycja rozpatrzona 
pozytywnie. Poinformowano petycjodawcę o wprowadzeniu przedmiotowego 
zadania do planu potrzeb inwestycyjnych miasta Legnicy i ujęciu go do planu 
budżetu miasta na lata następne. 

10. Inicjatywy – walka z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie 
patologiom  Zmieniajmy gminy na lepsze. Petycja rozpatrzona pozytywnie. Na 
podstawie informacji od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przygotowano wykaz zadań realizowanych w zakresie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych.  

11. Wprowadzenia w gminie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb 
Interesantów w zakresie płatności bezgotówkowych. Petycja rozpatrzona 
pozytywnie. Poinformowano petycjodawcę, że gmina Legnicy zabezpiecza 
możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych oraz rozesłano wniosek  
i petycję do podległych jednostek organizacyjnych. 

12. Inicjatywy – Dbajmy o Najmłodszych – Bezpieczny Uczeń na drodze – 
Zmieniajmy gminy na lepsze, z prośbą o przekazanie petycji do podległych szkół 
podstawowych. Petycja rozpatrzona pozytywnie.  

13. Dokonania zmian w prawie: cywilnym, rodzinnym, postępowania cywilnego, 
postępowania egzekucyjnego. Petycja zrealizowana. 

Wszystkie petycje zostały opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Legnicy oraz w BIP. 


