
BURM\STRZ

\e: ]uo\REREo\e`o6\3k4O\\ I g ZARZADZEPun Fur 111/2016
BtJ_TEA DRAWSKA POMORSREco(

z aria 04 sieapnia 2016 r.

w sprawie przyjmowania, rejestI.OWania, kOOrdynOWania i rOZPatryWania PetyCji
w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorshim

Napodstawie art. 30 ust. 1 ustarvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzedzie gminn5-

@z.u. z  2016r.  poz.  44®,  wzwiqzkuzustawaz dria ll lipca2014r. opetycjacha)z.U. z
2014r. poz.1 195), zarzqdza sie> co nastepuje:

§   1.   Wprowadza       sis       szczeg6Io\vy       tryb       przyjmowania,       rejestrowania,
koord5mOWania    i    roZPatryWania  PetyCji  W  Urzedzie  Miejskim  w  Drawsku  Pomorsldm
zw-ego dalej Uizgiv

§  2.1Petycje   sldada   sis   w   formie   pisemnej   na   adres   Uiz?du   hAIedskiego   w
mawsku Pomorskim 78-500  Drawsko  Pomorskie ul.  Sikorskiego  41,  za   pomoca Srodk6w
komuhikapji   elelctroniczngj   na   adres drawsko®DOst.Dl lub   przez   eleldroniczng skrz5mke

podawcza ePUAP : /umdrawsko/ski)rdca/.
2. Prz)dcladolvy lh7Z6r petycji stanowi zalapzhik Nr 1 do niniejszego zarzedzenia.
3 I)etycja moZe bye sldadana w interesie podmiofu trzeciego zajego zgoda. Zgoda podmiotu
trzeciego jest dolapzana do petysji.

§ 3.1J?etycje  podlegqjq   zarQjeStrOWaniu   W   RQjeStrZe   PetyCji   PrOWadZOny-  PrZeZ
S elnetarza Gminy Drawsko Pomorskie.
2Zakees danych, ]ct6re obejmlrie rejestr zawiera zalapznik Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.
3 Korespondencja w sprawie petyQji POwinna bye opatrzona znakiem spra\vy.

§    4.1J)o    zarejestrowaniu,    petycje    dckretuje    sis    do    zalatwienia   wlaSciwemu
refuatowifoinm/samodzielnemu stanowisku lub organowi gminy.
2Jezeli petysja  detyczy r6znych  apraw - zostaje przekazana wszystkim zainteresowanJ-
podmiotom, wedfug ich kompetencji.
3Jezeli  podmiot,  do  kt6rego  zostala-  slderovehia  petycja  uzna, ke  nie  jest  wlaScitvy  do
rozpatrzenia p etyQj i, j eSt ZObOwiqZany nieZwlOCZnie j a ZVI6ci6 do sekretariatu UizechL
4Petycja powinna by6 roxpatrzona bez zbednej zwfoki, jednak nie p6iniej ni2 w terminie 3
miesiey od jej Zlokenia.

§ 5. Zalatwienie petycji polega na:
1 ) rozpatrzeniu wszystkich okolicznofci apralvy,
2) ustaleniu sposobu rozstrzygnipeia spra\vy,
3) lvydaniu  polecch    lub  podjeciu  innych  stoso\unych  Srodk6w  w  celu  usuniecia

stwierdzonych uchybied i w miape moZliwoSci przycz)m ich powstania,
4)   udzieleniu   w   apos6b   vyczaptjacy   unoszapemu   petycje   i   innym   stronom

odpowiedzi o aposobie roxpatrzenia petyQji i POdj?tyCh dZiafaniach, Ze WSkaZaniem POdSta\vy

praunej.
§ 6.1. Pisma  o sposobie zalatwienia poszczeg61nych petyQji POdPiSljap
1 ) Burmistrz Drawska Pomorskiego,



2)  Przewodniczapy  Rady  Miejskiej  w Drawsrdl Pomorskim -  gdy  do  roxpatrzenia

petycji wla§ciwajest Rada Miejska w Drawsku Pomorskim.
2. Kopie podpisanego pisma o sposobie zalatwienia petycji vlaZ Z info-aCjq O fOrmie OraZ
dacie   \vyslania  pisma  naleZy   niezwlocznie   przekaza6   do   Sekretarza   Gminy   Drawsko
Pomorskie.

§ 7. Nadz6r mad lvykonaniem zarzadzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy Drawsko
Pomorskie.

§ 8. Zarzadzenie wchodzi w dycie z dniem podj?cia.
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Zalqczhik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr ll I/2016

Burmistrza Drawska P omorskiego
z aria 04 sierpnia2016 r.

OZNACZENRE PODMIOTU WNOSZACEGO PETYCJE* :
Nazwisko i Imie / Nazwa
Acres zamiesckania/Acres siedziby
Acres do korespondencji**
Acres e-mai1***
Nazwisko i lmie osoby reprezentujapej podmiot*
DANE PODMIOTU TRZECIEGO** **
Nazwisko i Iini? / Nazwa
Acres zamieszkania/Adres siedziby
Acres do korespondencji* *
Acres e-mall** *

ADRESAT PETYCJI:

BURMISTRZ
I)RAWSKA POMORSKIEGO
78-500 BRA.WSKO POMORSKIE
UI.. SIKORSKIEGO 41

PETYCJA
Napodstawie ustanvy z dnia 1 1 lipca 2014 I. o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz.  1195) `unosze

petycje w sprawie ORZEDMIOT PETYCJI):

WyraZam  zgode / NIe  \vyraZam  zgody*****  na  ujawnienie na  stronie  internetowej  Urzedu Miejskiego
w Drawsku Pomorskim moich danych osobo`vych w zakresie imienia i nazwiska IUD naz\vy/osoby trzeciej}
w interesie kt6rej skladana jest petycja*****

data i podpis \moszacego petycje

Uwagi:
*  w przypadrfu,  gdy podmiotem lmoszap]- petycje jest grmpa podmiot6w, nalezy wskaza6

oznaczenie kazdego z podmiot6w oraz osob? reprezentujqca podmiot \unoszqcy petycje>
* * w)peini6, gay acres do korespondencji jest inny ni2 acres zamieszkenia albo siedziby)
*** `vypctni6 w przypadku skladania petycji za pomoca Srodk6w komunikacji eleldroniczneJ-)
* *** w]pctni6 w przypadku skladania petycji w interesie podmiotu trzeciego,



Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzehia Nr  I I I/2016

Burmistrza Drowska Pomorshiego
z dnda 04 sierpnia 2016 r.

zAImES DANYCH, KTORE OBEmAIJJE REJESTR PETYCJI:

1)   Nuner kolejny.
2)  Nuner sprawy.
3)   Data lxplywl petycji do Urz?du Miejskiego w Drawsku Pomorskim.
4)   Foma zlozenia petycji ®isemna, e-puap, e-mail).
5)   Imie i nazwisko albo nazwa podmiotu lunoszapego petycj?.
6)   Imie  i  nazwisko  albo  nazwa podmiotu  trzeciego  (  w  prz)padku,  gdy  petycja jest

skladana w interesie podmiotu trzeciego.
7)   Przedmiof petycji.
8)   Odwzorowanie a)rfuowe petycji.
9)   Nazwa kom6rki wiodapej przy roxpatrywaniu petycji.
1 0) Wymaczony termin roxpatrzenia petycj i.
1 1) Info-acja o przebiegu postepowania w sprawie rozpatrzenia petycji.
12) Data zawiadomienia podmiotu i-oszapego petycj? o sposobie jej roxpatrzenia.
1 3) TreS6 pisma w sprawie rozpatrzenia petycji (odwzorowanie cyfrowe pisma).


