
ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH 

ROZPATRZONYCH W ROKU 2020 

Rypin, dnia 29.06.2021 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o 

petycjach ( Dz. U. z 2018r. poz. 870 ) podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o 

rozpatrzonych petycjach , które wpłynęły do Rady Miasta Rypin w 2020 roku. 

Lp. 

1. 

2. 

Podmiot 

wnoszący 

petycję oraz 

data złożenia 

petycji 

Sympatycy i 

mieszkańcy 

miasta Rypin 

Petycja wpłynęła 

20.02.2020r. 

( lista osób 

podpisanych e

mailowo 

popierających 

petycję 

dołączona do 

petycji). 

Polska Wolna 

od SG Koalicja . 

Petycja wpłynęła 

23.03.2020r. 

Przedmiot petycji 

Petycja o 

wycofanie 

uchwały Nr 

Xlll/99/2019 Rady 

Miast Rypin z 

dnia 23.10.2019r. 

w sprawie 

przyjęcia przez 

Gminę Miasta 

Rypin 

Samorządowej 

Karty Praw Rodzin 

Petycja „ Stop 

zagrożeniu 

zdrowia i życia" 

wniesiona o 

przyjęcie przez 

Radę Miasta 

uchwały w 

sprawie ochrony 

zdrowia 

mieszkańców 

przed 

elektroskażeniem, 

Sposób załatwienia 

Petycji 

Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Rypin na 

posiedzeniu w dniu 

02.03.2020r. uznała , że 

zgodnie z art. 4 ,  ust. 

2,pkt.2 ustawy z dnia 

ll.07.2014r. o petycjach

brak wskazania danych

adresowych (wskazanie

miejsca zamieszkania

albo siedziby podmiotu

wnoszącego petycje oraz

adresu do

korespondencji, jeśli

podmiotem wnoszącym

petycje jest grupa

podmiotów ). Tak więc

zgodnie z art. 7 ust. 1 uop

Komisja uznała , że

petycję pozostawia się

bez rozpatrzenia.

Komisja Skarg Wniosków

i Petycji Rady Miasta

Rypin na posiedzeniu w

trybie zdalnym ( w

związku z Covid -19) w

dniu 16.04. 2020r

uznała, że należy ją

pozostawić bez

rozpatrzenia z uwagi na

treść art. 7 ust. 1 ustawy

o petycjach . Zgodnie z

art. 4 ust. 2 p-kt.2 uop ,

Termin i sposób 

załatwienia petycji 

Wysłano odpowiedź 

w dniu 03.03.2020r. 

na emeila do p. 

                             , 

która podpisała 

petycję. 

Wskazano , że pismo 

nie zawiera danych 

adresowych,( art. 4 

ust.2pkt.2, Tak więc 

zgodnie z art. 7 ust. 1 

uop pozostawia się ją 

bez rozpatrzenia. 

Wysłano odpowiedź 

w dniu 16.04.2020r. 

na podany kontakt e - 

mailowy powołując 

się na art. 7 ust. 1 

uop, że pismo zgodnie 

z art. 4 ust. 2 pkt. 2 

uop nie zawiera 

danych adresowych, 

pozostawia się je bez 

rozpatrzenia. 



petycja powinna zawierać 
m.inn wskazanie miejsca
zamieszkania albo
siedziby każdego z tych
podmiotów.
Przedstawione pismo w
swej treści nie zawierało
takich danych
adresowych.

Ponowna petycja Komisja Skarg Wniosków Uchwała Nr 
o wycofanie i Petycji Rady Miasta XXVI 1/171/2020 Rady 

uchwały Nr Rypin na posiedzeniu Miasta Rypin z dnia 
Xlll/99/2019 Rady dniu 03 .07.2020r. 08 09.2020r. w 
Miasta Rypin z rozpatrŻyła petycję sprawie rozpatrzenia 
dnia 23,10.2019r. podejmując uchwałę Nr petycji mieszkańców i 
w sprawie 1/2020, w której sympatyków miasta 

3. Mieszkańcy i 
sympatycy 
miasta Rypin 
reprezentowani 
przez
p.                     

ul. przyjęcia przez wnioskowała o uznanie Rypin z dnia 
Gminą Miasta petycji jako bezzasadnej, 22.06.2020r. dot. 

           Rypin Rypin nie widząc żadnych wycofania uchwały 
Petycja wpłynęła Samorządowej podstaw do uchylenia Nr Xlll/99/2019 Rady 
w dniu karty Praw Rodzin przedmiotowej uchwały. Miasta Rypin z dnia 
22.06.2020r. Zdaniem Komisji 23 października 
( lista osób podjęcie uchwały przez 2019r. w sprawie 
podpisanych e- Radę Miasta odbyło się przyjęcia przez Gminę 
mailowo w sposób demokratyczny Miasta Rypin 
popierających większością głosów Rady Samorządowej karty 
petycję i nie jest podstawą do Praw Rodzin. 
dołączona do jakichkolwiek działań Rada Miasta Rypin 
petycji). na piętnujących po zapoznaniu się ze 

środowiska LGBTQ+, stanowiskiem Komisji 
czego dowodem była Skarg Wniosków i 
zgoda na Petycji uznała, że 
zorganizowanie w podjęcie uchwały 
Rypinie tzw. "Tęczowego przez Radę Miasta 
kramu„ . W prasie odbyło się w sposób 
pojawiły się słowa demokratyczny 
uznania dla Burmistrza większością głosów 
Miasta , że osobiście Rady i nie jest 
spotkał się z podstawą do 
organizatorami , jakichkolwiek działań 
przekazując swój nr na piętnujących 
telefonu. środowiska LGBTQ+, 
Uchwała była tylko czego dowodem była 
uchwałą intencyjną zgoda na 
promującą instytucje zorganizowanie w 
rodziny w treści Rypinie tzw. 
wskazanej w Konstytucji "Tęczowego kramu ,, 
RP. W ślad za tym nie idą . W prasie pojawiły 
żadne działania się słowa uznania dla 
dyskryminujące Burmistrza Miasta , że 
środowiska LGBTQ+ osobiście spotkał się z 

organizatorami 



4. Mieszkańcy ul. 

Spokojnej 

reprezentowani 

przez p.   

ul. 

87-500 Rypin .

Petycja wpłynęła

28.08.2020r.

Petycja złożona 

w imieniu 

mieszkańców ul. 

Spokojnej dot. 

remontu drogi 

publicznej i jej 

oświetlenia 

zaczynającej się 

od nr domu 42A 

Komisja Skarg Wniosków 

i Petycji Rady Miasta 

Rypin na posiedzeniu w 

dniu 29.09.2020r. uznała 

petycje jako zasadną , 

wnioskując o 

bieżąca naprawę drogi, 

tymczasowe utwardzenie 

poprzez ułożenie płyt 

drogowych, wykonanie 

oświetlenia pod 

warunkiem wyrażenia 

zgody właścicieli na 

zamontowanie słupów 

oświetleniowych na ich 

działkach, docelowe 

utwardzenie drogi w 

przyszłości w zależności 

od możliwości 

finansowych budżetu 

miasta i realizacji 

priorytetowych zadań na 

drogach publicznych 

przekazując swój nr 

telefonu. 

Uchwała była tylko 

uchwałą intencyjną 

promującą instytucje 

rodziny w treści 

wskazanej w 

Konstytucji RP. W ślad 

za tym nie idą żadne 

działania 

dyskryminujące 

środowiska LGBTQ+ 

Odpowiedź wraz z 

uchwałą Rady Miasta 

przesłano p.

w dniu 09.09.2020r. 

Uchwała Nr 

XXVI 11/177 /2020 Rady 

Miasta Rypin z dnia 

07 października 

2020r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji 

mieszkańców ul. 

Spokojnej 

zaczynającej się od nr 

domu 42A dot. 

remontu drogi 

publicznej i jej 

oświetlenia. 

Rada Miasta po 

zapoznaniu się ze 

stanowiskiem Komisji 

Skarg Wniosków i 

Petycji uznała 

petycję za zasadną 

wnioskując o : bieżąca 

naprawę drogi, 

tymczasowe 

utwardzenie poprzez 

ułożenie płyt 

drogowych, 

wykonanie 

oświetlenia pod 

warunkiem 

wyrażenia zgody 

właścicieli na 

zamontowanie 

słupów 

oświetleniowych na 

ich działkach, 



utwardzenie drogi w 

przyszłości w 

zależności od 

możliwości 

finansowych budżetu 

miasta i realizacji 

priorytetowych zadań 

na drogach 

publicznych. 

Odpowiedź wraz z 

uchwałą Rady Miasta 

przesłano p.  

                                w 

dniu 13.10.2020r. 

Przewodniczący
� -�Y��ta RYP.i 

67-,�-,u;"/y, ,
mgr Sławomir Malinowski 




