
Informacja na temat petycji rozpatrywanych w 2021 roku 

 

Liczba petycji: 4 

 

 
1. Nr  petycji: OR.1520.1.2021 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia 

zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny 

Przedmiot petycji: 

Petycja w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego 

Data złożenia petycji:   

24.02.2021r. 

Sposób załatwienia petycji:  

Rada Miasta Skierniewice, po zapoznaniu się z istotą petycji oraz opinią Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice, podjęła uchwałę Nr XXIX/23/2021 z dnia                     

25 marca 2021 roku, w której postanawia odmówić uwzględnienia petycji uznając,                        

iż wnioskowane w treści petycji działanie nie mieści się w zakresie kompetencji Rady 

Miasta Skierniewice. W uzasadnieniu w/wym. uchwały wskazano, iż organy władzy 

publicznej działają w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą podejmować 

tylko te działania, na które prawo im wprost zezwala. 

Skany petycji oraz w/wym. uchwały Rady Miasta Skierniewice zostały zamieszczone na 

stronie BIP Urzędu Miasta Skierniewice. 

 

 

2. Nr  petycji: OR.1520.2.2021 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia 

zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 

Brak zgody na udostępnienie danych 

Przedmiot petycji: 

Petycja w sprawie rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do korzystania z ulg                       

w transporcie lokalnym, tj. przyznanie ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom                  

o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności 

Data złożenia petycji:  

07.05.2021r. 

Sposób załatwienia petycji:  

Rada Miasta Skierniewice, po zapoznaniu się z istotą petycji oraz opinią Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice, podjęła uchwałę Nr XXXIV/82/2021                      

z dnia 12 sierpnia 2021 roku, w której postanawia o nieuwzględnieniu przedmiotowej 

petycji. W uzasadnieniu w/wym. uchwały wskazano, iż wprowadzenie dodatkowych ulg 

na przejazdy komunikacją miejską dla kolejnej grupy osób z niepełnosprawnościami                        

– w sytuacji gdy z tego rodzaju ulgi korzysta już znaczna grupa osób niepełnosprawnych                  

i ich opiekunów – nie znajduje uzasadnienia.  

Skany petycji oraz w/wym. uchwały Rady Miasta Skierniewice zostały zamieszczone na 

stronie BIP Urzędu Miasta Skierniewice. 
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3. Nr  petycji: OR.1520.3.2021 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia 

zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 

Brak zgody na udostępnienie danych 

Przedmiot petycji: 

Petycja w sprawie rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do korzystania z ulg                       

w transporcie lokalnym, tj. przyznanie ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom                  

o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności 

Data złożenia petycji:  

07.05.2021r. 

Sposób załatwienia petycji:  

Rada Miasta Skierniewice, po zapoznaniu się z istotą petycji oraz opinią Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice, podjęła uchwałę Nr XXXIV/80/2021                      

z dnia 12 sierpnia 2021 roku, w której postanawia o nieuwzględnieniu przedmiotowej 

petycji. W uzasadnieniu w/wym. uchwały wskazano, iż wprowadzenie dodatkowych ulg 

na przejazdy komunikacją miejską dla kolejnej grupy osób z niepełnosprawnościami                        

– w sytuacji gdy z tego rodzaju ulgi korzysta już znaczna grupa osób niepełnosprawnych                  

i ich opiekunów – nie znajduje uzasadnienia.  

Skany petycji oraz udzielonej odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu 

Miasta Skierniewice. 

 

 

4. Nr  petycji: OR.1520.4.2021 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia 

zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): 

Brak zgody na udostępnienie danych 

Przedmiot petycji: 

Petycja w sprawie rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do korzystania z ulg                       

w transporcie lokalnym, tj. przyznanie ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom                  

o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności 

Data złożenia petycji:  

12.05.2021r. 

Sposób załatwienia petycji: 

Rada Miasta Skierniewice, po zapoznaniu się z istotą petycji oraz opinią Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta Skierniewice, podjęła uchwałę Nr XXXIV/81/2021                      

z dnia 12 sierpnia 2021 roku, w której postanawia o nieuwzględnieniu przedmiotowej 

petycji. W uzasadnieniu w/wym. uchwały wskazano, iż wprowadzenie dodatkowych ulg 

na przejazdy komunikacją miejską dla kolejnej grupy osób z niepełnosprawnościami                        

– w sytuacji gdy z tego rodzaju ulgi korzysta już znaczna grupa osób niepełnosprawnych                  

i ich opiekunów – nie znajduje uzasadnienia.  

Skany petycji oraz udzielonej odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu 

Miasta Skierniewice. 

 


