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RM.152.03.2020 

 

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania w sprawie petycji mieszkańców Miasta 

Poręba z dnia 12 marca 2020 roku dot. budowy parkingu przy ul. Chopina 16 i 11 (RKP 

1210) 

 

 

1. W dniu 04 maja 2020 roku Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poręba skierował do 

Adresata petycji pismo z informacją, iż, aby petycja została rozpatrzona przez Radę 

Miasta musi być skierowana bezpośrednio do Rady Miasta, a nie do radnego. 

2. W dniu 07 maja 2020 roku Adresat petycji skierował w/w petycję do Rady Miasta 

Poręba. 

3. W dniu 12 maja 2020 roku na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Poręba komisja podjęła decyzję o zwróceniu się do referatu Urzędu Miasta 

Poręba w celu uzyskania informacji dot. w/w petycji. 

4. W dniu 18 maja 2020 roku Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

wystosowała pismo do referatu Urzędu Miasta w celu uzyskania informacji dot. w/w 

petycji. 

5.  W dniu 25 maja 2020 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęła odpowiedź 

na pismo skierowane do Urzędu Miasta.  

6. W dniu 26 maja 2020 roku na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Poręba komisja podjęła decyzję o zaproszeniu na najbliższe posiedzenie 

komisji Adresata petycji, przedstawiciela Urzędu Miasta – Referat Nieruchomości i 

Mienia Komunalnego, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, przedstawiciela „Czterech 

Kątów” oraz przedstawicieli ze Starostwa w Zawierciu.  

7. W dniu 02 lipca 2020 roku do mieszkańców Miasta Poręba zostało skierowane 

zawiadomienie o wydłużeniu terminu rozpatrzenia petycji o 3 miesiące zgodnie z  art. 

10 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2018.0.870 t.j.). 

8. W dniu 10 sierpnia 2020 roku do A2M Nieruchomości zostało skierowane pismo z 

zapytaniem czy planowana jest przez A2M Nieruchomości budowa parkingu przy ul. 

Chopina 16 i 11. 

9. W dniu 11 sierpnia 2020 roku wpłynęło pismo od A2M Nieruchomości dot. petycji w 

sprawie budowy parkingu przy ul. Chopina 16 i 11 (sygn. RKPE 2189). 

10. W dniu 25 sierpnia 2020 roku wpłynęło pismo (o sygn. RKP 2822) od mieszkańców 

Miasta Poręba z informacją o wycofaniu petycji w sprawie budowy parkingu przy ul. 

Chopina 16 i 11, gdyż parking co do którego odnosiła się petycja jednak nie będzie 

budowany tym samym petycja pozbawiona jest celu. 

11. W dniu 27 sierpnia 2020 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła stanowisko: 

petycja została wycofana przez Wnioskodawców pismem z dnia 25 sierpnia 2020 roku. 


