ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ZA 2020 ROK
Numer
petycji
150.2.2020

150.3.2020

150.4.2020

150.1.2020
152.1.2020

152.2.2019

152.3.2020

152.4.2020

Ogółem:

Przedmiot złożonej petycji

Sposób załatwienia petycji

O zmianę § 11 ust. 1 statutu Młodzieżowej Rady
Gminy Nadarzyn – załącznik do uchwały Rady
Gminy Nadarzyn nr VII.63.2015 z dnia 29 kwietnia
2015 r. (…)

Petycja nieuwzględniona

W sprawie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony
zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą
ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne
(dalej: PEM) o coraz szerszym zakresie
częstotliwości
W przedmiocie dokonania analiz – możliwości
wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z
wprowadzeniem screeningu wszystkich osób
wchodzących do Urzędu/jednostki-pozwalającego
wskazać osoby z podwyższoną temperatura ciała
W interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego
W przedmiocie wykonanie rekonesansu w
obszarze związanym z udostępnianiem przez
Urząd płynów do dezynfekcji w oparciu o
sygnalizowane zagadnienia oraz zaplanowanie
postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys.
Euro lub trybie Ustawy prawo zamówień
publicznych, którego przedmiotem będzie
zamówienie płynów do dezynfekcji rąk
W przedmiocie przyspieszenia realizacji
zobowiązań wynikających z ustawy o dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami . Wśród
wymagań określonych w art. 6 są między innymi
zapewnienie dostępnej dla osób głuchych
informacji o funkcjonowaniu podmiotu
publicznego ( art. 6 ust. 3 pkt. 3) oraz stosowanie
pętli indukcyjnej lub innego rozwiązania dla
słabosłyszących (art. 6 ust. 3 pkt 2)
W sprawie podjęcia uchwały, zakazującej
stosowania różnych form nakazu, nacisku lub/i
segregowania obywateli na zaszczepionych i nie
zaszczepionych, w związku z planowanymi przez
rząd masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi
SARS-COV_2. Podjęta Uchwała winna też zakazać
przyznawania benefitów osobom zaszczepionym
oraz ograniczania praw i wolności osobom, które
nie poddały się szczepieniu.
W sprawie podjęcia uchwały, zakazującej
stosowania różnych form nakazu, nacisku lub/i
segregowania obywateli na zaszczepionych i nie
zaszczepionych, w związku z planowanymi przez
rząd masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi
SARS-COV_2. Podjęta Uchwała winna też zakazać
przyznawania benefitów osobom zaszczepionym
oraz ograniczania praw i wolności osobom, które
nie poddały się szczepieniu.
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8 petycji

