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ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI 

 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.: Dz. U.  

z 2018 r. poz. 870), w związku z otrzymaną petycją wnoszącą o zaplanowanie przez 

kierownika JST wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak 

najszybszego wykorzystania narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją 

informuję, że petycja została rozpatrzona w następujący sposób: 

 Po zapoznaniu się z petycją dotyczącą zaplanowania przez kierownika JST wraz 

z Gminną Komisją rozwiązywania Problemów alkoholowych jak najszybszego 

wykorzystania narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją, Urząd Gminy 

Ciepłowody aktualnie nie widzi potrzeby budowania nowej strony internetowej  

dla realizacji zadania prowadzonych przez GKRPA. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 20 maja 2022 r. do Wójta Gminy Ciepłowody wpłynęła petycja wnosząca 

o zaplanowanie przez kierownika JST wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych jak najszybszego wykorzystania narzędzi związanych  

z Internetem i Informatyzacją  

Złożona przez Wnioskodawcę petycja (brak załączników, o których wspomina  

w treści petycji) w dniu 20.05.2022 r. została zamieszczona na stronie BIP Gminy 

Ciepłowody pod adresem: 

http://bip.cieplowody.pl/?bip=2&cid=108&id=1013  

W dniu 20 maja 2022r. nastąpiło zwrotne potwierdzenie na adres 

stopaferom@samorzad.pl otrzymania przez tut. Urząd petycji. 

Po analizie postulatów zawartych w treści petycji należy wskazać,  

że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, zgodnie z art. 4¹ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  

http://bip.cieplowody.pl/?bip=2&cid=108&id=1013
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o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań 

własnych gminy. Zadania są szczegółowo określone w w/w ustawie. 

Realizacja zadań, zgodnie z art. 4¹ ust. 2 prowadzona jest poprzez zadania 

zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

uchwalanym corocznie przez Radę Gminy. Program jest kontynuacją zadań 

realizowanych w Gminie Ciepłowody w latach poprzednich. Program adresowany jest 

do całej społeczności lokalnej zarówno mieszkańców jak i instytucji zaangażowanych 

w pracę nad rozwiązywaniem bieżących problemów alkoholowych. 

Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskane z tytułu wydawanych 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy 

opracowany na dany rok budżetowy. 

Należy nadmienić, że każde środowisko cechuje się odmienną specyfiką,  

ma inne problemy i potrzeby, dlatego wszelkie działania poparte są wcześniejszą, 

szczegółową diagnozą i odpowiedzią na aktualne potrzeby. 

Nadmieniam, iż jesteśmy zgodni z Wnioskodawcą co do skuteczności 

wykorzystywania narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją dotyczących 

problemu nadużywania alkoholu i środków odurzających w szczególności wśród 

młodzieży, dlatego  działania opisywane w złożonej petycji są realizowane przez OPS 

przy wykorzystaniu strony BIP prowadzonej dla Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ciepłowodach. Strona ta pozwala na realizację opisanych zadań i Ośrodek zamierza 

w pełni wykorzystywać funkcjonalność tego narzędzia. Ośrodek Pomocy Społecznej 

oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych aktualnie nie widzą 

potrzeby budowania nowej strony internetowej dla realizacji w/w zadań.   

Dodatkowo przypominam o brzmieniu z art. 12 ust. 1 ustawy o petycjach, który 

stanowi, że podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia 

petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten 

podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane 

podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. 

Powyższa informacja przekazana zostanie również na adres e-mail: 

stopaferom@samorzad.pl  

z up. Wójta Gminy 

Magdalena Tęsna-Pitner 

Sekretarz Gminy Ciepłowody 

 

mailto:stopaferom@samorzad.pl

		2022-07-20T08:59:51+0200




