
Zarząd Powiatu 

w Złotowie 

                         Złotów, 26 czerwca 2020 roku 

ORO – Z. 152.1.2020 

Informacja o petycjach,  

rozpatrywanych przez Zarząd Powiatu Złotowskiego w 2019 roku 

 

Lp. Data  

wpływu 

Data 

załatwienia 

 

 Przedmiot petycji  Sposób załatwienia  

1. 26.02.2019 r. 29.04.2019 r. remont drogi powiatowej  

nr 1013P w m. Nadarzyce  

petycja postawiona bez 

rozpatrzenia na podstawie 

art. 7 ust. 1 w związku  

z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 11 lipca o petycjach  

(t.j. Dz.U.2018.870) 

2. 26.03.2019 r. 24.04.2019 r. remont drogi powiatowej  

nr 1048P 

petycja załatwiona  

w sposób negatywny,  

z uwagi na brak 

zaplanowanych środków  

finansowych na realizację 

zadania  w budżecie 

Powiatu Złotowskiego 

 na 2019 rok 

 

3. 28.03.2019 r. 23.04.2019 r. remont drogi powiatowej  

nr 1013P na odcinku Brzeźnica 

– Sypniewo  

petycja załatwiona  

w sposób negatywny,  

z uwagi na brak 

zaplanowanych środków  

finansowych na realizację 

zadania  w budżecie 

Powiatu Złotowskiego 

na 2019 rok, 

poinformowano podmiot 

wnoszący petycję, że 

wystosowano wniosek do 

Ministerstwa Obrony 

Narodowej o ujęcie 

przedmiotowej drogi  

w Wykazie dróg  

o znaczeniu obronnym 

oraz sfinansowanie jej 

remontu 

4. 09.04.2019 r. 29.04.2019 r. rozbudowa drogi  

w m. Białobłocie 

petycja postawiona bez 

rozpatrzenia na podstawie 

art. 7 ust. 1 w związku  

z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 11 lipca o petycjach  

(t.j. Dz.U.2018.870) 



Zarząd Powiatu 

w Złotowie 

5. 09.04.2019 r. 29.07.2019 r. rozbudowa drogi  

w m. Białobłocie 

petycja postawiona bez 

rozpatrzenia na podstawie 

art. 7 ust. 1 w związku  

z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 11 lipca o petycjach  

(t.j. Dz.U.2018.870) 

6. 31.07.2019 r. 09.08.2019 r. wprowadzenie Polityki 

Zarządzania Konfliktem 

Interesów w Starostwie 

Powiatowym w Złotowie  

petycja przekazana wg 

właściwości, zgodnie  

z art. 6 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 lipca o petycjach  

(t.j. Dz.U.2018.870) 

7. 15.10.2019 r. 25.10.2019 r. wprowadzenie płatności 

bezgotówkowych w Starostwie 

Powiatowym w Złotowie  

petycja przekazana wg 

właściwości, zgodnie  

z art. 6 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 lipca o petycjach  

(t.j. Dz.U.2018.870) 
Sporządziła: K. Zych  

 

Informację sporządzono na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca o petycjach  

(t.j. Dz.U.2018.870). 

 

 

         Starosta Złotowski 

          Ryszard Goławski 

 


