
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2016 przez Gminę 
Hańsk.

„Zgodnie  z  wymogiem określonym w art.  14  ustawy  o  petycjach  corocznie,  w terminie  do  30  
czerwca, zamieszcza się informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim. Informacja  
zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.”  W 
2016 roku Gmina Hańsk rozpatrzyła 6 petycji:

 
I. 
Wnioskodawca: 

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

W odpowiedzi na petycję z dnia 13.04.2016 r. w sprawie utworzenie przez Kierownika JST 

„biblioteczki samorządowca” w związku z obowiązkiem podnoszenia kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych pracowników samorządowych oraz kwoty wydanej w 2016 roku na zakup 

specjalistycznych pozycji książkowych. W 2016 roku wydatkowano kwotę 208,00 zł. Każdy 

pracownik posiada na swoim stanowisku  pracy niezbędne i potrzebne publikacje zakupione ze 

środków  budżetu gminy.

 
II. 
Wnioskodawca:

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

W odpowiedzi na  petycję z dnia 18.04.2016 r. w sprawie o realizację zadań związanych z 

poprawą  efektywności energetycznej (wg. wymogów art. 10 ustawy o efektywności

efektywności ). Pracownicy Urzędu Gminy Hańsk wypełniający zadania związane z poprawą

efektywności energetycznej zostali zapoznani z załączoną do niniejszego wniosku

dokumentacją. Dokonano niezbędnej analizy sygnalizowanej problematyki.

 



III. 
Wnioskodawca: 

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

W odpowiedzi na petycję z dnia 23.06.2016 r. w sprawię archiwizacji w zasobach Urzędu wniosku 

o udostępnienie informacji publicznej wraz z załącznikami jako wkład do dyskusji o rzeczywistym 

znaczeniu pojęcia „efektywności energetycznej”. Wniosek został zarchiwizowany

IV. 
Wnioskodawca: 

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

W odpowiedzi  na  petycję  z  dnia  01.10.2016  r.  w  sprawię  dokonania  analizy  i  oceny  stanu 

faktycznego  w  zakresie  publikowanych  danych  w  BIP  jednostki  –  pod  kątem  zachowania 

standardów otwartości danych – scilicet – „danych otwartych”. Dokonano wnioskowanej analizy i 

oceny publikowanych danych w BIP

 
V.
Wnioskodawca:
 
Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o.
 
Prezes Zarządu: Adam Szulc
 
ul. Poligonowa 1
 
04-051 Warszawa
 
nr KRS: 0000059459



W odpowiedzi na wniosek - petycję z dnia 28.10.2016 r. w sprawie utworzenia nowej zakładki na 
stronie internetowej gminy informuję, że w chwili obecnej nie odnotowano potrzeby wprowadzenia 
zakładki dotyczącej edukacji na temat ochrony powietrza, ze względu na dobrą jakość powietrza na 
ternie  gminy.  W  przypadku  pogorszenia  się  jakości  powietrza  i  stwierdzeniu  przekroczeń 
odpowiednich norm - takowa zakładka zostanie utworzona. 

 
 
 
VI.
Wnioskodawca:

Andrzej Szumski

Nieformalne Towarzystwo

Osób Poszkodowanych

 

W odpowiedzi na petycję z dnia 28.10.2016 r. w sprawie umieszczenia na stronie   internetowej 
Gminy  aktywnego  banera  i  linku   prezentujących  zagrożenia  związane  ze  scaleniem  gruntów 
informujemy,  że  Urząd  Gminy Hańsk zajmuje  odmienne  stanowisko na  temat  scaleń.  Ponadto 
informujemy, że na terenie Gminy Hańsk przeprowadzono w ostatnich latach scalenia gruntów w 
trzech  miejscowościach.  Zarówno  opinie  mieszkańców  jak  i  doświadczenia  Urzędu  Gminy  z 
przeprowadzonych  prac  są  pozytywne.  W związku  z  powyższym,  w  chwili  obecnej  brak  jest 
podstaw by uznać petycję za zasadną. 
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