
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku 

Liczba Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 
petycji 
1 W sprawie podjęcia działań Wykonano oznakowanie zakrętu ul. Mazowieckiej, 

zmierzających do poprawy zaplanowano oznakowanie poziome do odnowienia w 
bezpieczeństwa publicznego na 2020 r. po określeniu wszystkich potrzeb w tym 
drodze powiatowej nr 1505W ul. zakresie na całej sieci dróg, w celu ogłoszenia przetargu 
Mazowiecka, na odcinku od i wyłonienia wykonawcy. W części dotyczącej systemu 
przejścia dla pieszych przy Szkole dyscyplinowania kierowców na przejściu dla pieszych 
Podstawowej im. Kawalerów przy Szkole Podstawowej w Józefinie przekazano 
Orderu Uśmiechu w Józefinie do petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
skrzyżowania z drogą gminną nr Autostrad. 
150626W ul. Zdrojową. 

2 W sprawie dokończenia budowy Rada Powiatu Grodziskiego U chwałą nr 1701XIX/20 
chodnika przy drodze powiatowej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia 
nr 3833 Szymanów - petycji dotyczącej dokończenia budowy chodnika przy 
Bronisławów w miejscowości drodze powiatowej nr 3833 Szymanów - Bronisławów 
Regów. w miejscowości Regów uchwaliła, że kontynuacja 

budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3833 w 
miejscowości Regów będzie realizowana po wykonaniu 
pilniejszych odcinków przy bardziej ruchliwych 
drogach powiatowych. Na termin realizacji budowy 
będzie miało również wpływ dalsze wsparcie finansowe 
Gminy Baranów. 

3 W sprawie wprowadzenie do Udzielono informacji, że w Domu Pomocy Społecznej 
Domu Pomocy Społecznej w w Izdebnie Kościelnym i filii w Grodzisku 
Izdebnie Kościelnym i filii w Mazowieckim wprowadzone zostały konkretne 
Grodzisku Mazowieckim procedury postępowania wobec zagrożenia COVID-19 
konkretnie określonych rozwiązań zawierające opis czynności zapobiegawczych dla 
organizacyjnych wobec pracowników i mieszkańców. 
zagrożenia COVID-19. 

4 W sprawie zmiany przepisów Rada Powiatu Grodziskiego Uchwałą nr 2041XXII/20 
prawa miejscowego a w z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia 
szczególności poprzez: petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 
l) dofinansowanie pieniężne lub przepisów prawa miejscowego, postanowiła nie 
rzeczowe dla rodziców uwzględniać petycji. 
mieszkających i wychowujących 
swoje dzieci w danej 
Gminie/Powiecie/ Województwie 
w zakresie edukacji ich dzieci, 
które z powodu pandemii, nie 
mogą uczyć się w szkole lub 
przebywać w przedszkolu, a tym 
samym opieka, a zwłaszcza 
edukacja została przerzucona na 
ich rodziców; 



2) utworzenie miejsc i 
pomieszczeń, gdzie można 
zostawić odzież, obuwie oraz 
żywność dla osób potrzebujący. 

5 W sprawie podjęcia działań W części dotyczącej wzruszenia z urzędu decyzji nr 
zmierzających do wstrzymania 454/20 z dnia 01.04.2020 r. nie znaleziono podstaw do 
prac budowlanych na terenie wszczęcia z urzędu postępowania w trybie wznowienia, 
działek nr ew. 14/48 i 14/49 w wobec nie spełnienia przesłanek z art. 145 Kpa, a tym 
Grodzisku Mazowieckim oraz samym do ewentualnego wstrzymania wykonania 
wzruszenia z urzędu ostatecznej wydanej decyzji. 
decyzji Starosty Grodziskiego Nr Ponadto żądanie wstrzymania prac budowlanych na 
454/20 z dnia 01.04.2020 r., przedmiotowych nieruchomościach wykracza poza 
zatwierdzającej projekt kompetencje tutejszego organu tj. Starosty 
budowlany i pozwalającej na Grodziskiego. 
budowę dwóch budynków 
mieszkalnych j ednorodziImych z 
garażami w bryle budynku w 
zabudowie bliźniaczej na terenie 
w/w działek. 

6 W sprawie podjęcia przez Radę Rada Powiatu Grodziskiego U chwałą nr 227!XXV /20 
Powiatu Grodziskiego uchwały z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia 
intencyjnej o treści zbliżonej do petycji o podjęcie przez Radę Powiatu Grodziskiego 
tekstów przyjętych przez inne uchwały intencyjnej postanowiła nie uwzględniać 
organy, które stanowczo petycji 
sprzeciwiają się podziałowi 

Mazowsza. 

7 W sprawie odmowy wydania Po rozpatrzeniu petycji w części dotyczącej odmowy 
warunków zabudowy na wydania zezwolenia na zbieranie odpadów nie 
inwestycję polegającą na uwzględniono petycji. Petycja została przekazana w 
zbieraniu odpadów, odmowy części do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, w 
wydania zezwolenia na zbieranie celu rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. Ponadto 
odpadów, zintensyfikowania petycja została dodatkowo przekazana do 
działań mających na celu Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
zapobieżeniu dalszemu Środowiska w Warszawie, Delegatura w Płocku, celem 
degradowaniu środowiska służbowego wykorzystania zgodnie z kompetencjami. 
naturalnego, przywrócenia stanu 
nieruchomości zgodnego z ich 
przeznaczeniem oraz 
uporządkowania terenu z 
odpadów. 

z up. Starosty 

~~ 
Wicestarosta 


