
Wręczyca Wielka, dnia 14.12.2020 r. 

NIP.7226.91.2020.B 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

dot. spraw:  PET XI/52/2020 

  PET XI/47/2020 

  PET XI/45/2020 

  PET XI/38/2020 

  PET XI/37/2020 

  PET XI/36/2020 

  PET XI/24/2020 

  PET XI/23/2020 

  PET XI/17/2020 

  PET XI/50/2020 

PET XII/22/2020 

 

 W odpowiedzi na Pani pisma, wyjaśniam, co następuje. 

  

 W okresie od 14 listopada 2020 r. do 07 grudnia 2020 r., ponownie skierowała Pani                   

do tut. organu szereg pism, w których zwraca Pani uwagę na możliwość innego,                    

niż zastosowany, rozwiązania problemów mieszkańców gminy Wręczyca Wielka. Głównie 

podnosi Pani problemy szeroko rozumianego drogownictwa i komunikacji publicznej. Wiele             

z pism kierowanych do tut. organu, przesyła Pani również do innych organów administracji 

publicznej i instytucji właściwych w nurtujących Panią sprawach. Pisma kierowane               

do tut. organu nazywa Pani „petycja w interesie publicznym” i oznacza Pani własną 

sygnaturą. 

 Pani pisma przeanalizowano pod kątem formalnym i merytorycznym i uznano, że ich 

zawartość w części koresponduje z kompetencjami podmiotu wskazanego jako adresat.                     

Z uwagi na ich treść, zostały zakwalifikowane jako wnioski do rozpatrzenia przez organ. 

Biorąc pod uwagę ich wielokrotność oparto się na założeniu, że efektywność i ciągłość 

załatwiania spraw (także petycji, skarg i wniosków) przez organy władzy publicznej może                   

w pewnych sytuacjach uzasadniać odejście od indywidualnego rozpraszania czasu, czynności 

analitycznych, środków publicznych i ich lepszego wykorzystania.  

Działanie administracji publicznej wymaga „sprawności, oszczędności oraz ekonomiki 

postępowania”, co uzasadnia  decyzję tut. organu o łącznym rozpatrywaniu Pani pism. Łączne 

rozpatrzenie pism spowodowane jest również koniecznością zapobiegania wielokrotnemu 

rozpatrywaniu tych samych spraw, spowodowanych uporczywym wnoszeniem uwag, 

niejednokrotnie niezawierających żadnych nowych treści, lecz ponawianych bez uzasadnionej 

przyczyny. 
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 Niezależnie od powyższego pragnę podkreślić, że uwagi i wnioski mieszkańców,                      

w tym otrzymywane od Pani, są bardzo cenne i ważne dla tut. urzędu. Są wnikliwie 

analizowane i nie pozostają bez wpływu na działania, jakie podejmuje Gmina Wręczyca 

Wielka w zakresie prowadzonej działalności administracyjnej, czy inwestycyjnej.  

Udział mieszkańców w życiu politycznym i społecznym oraz dyskursie publicznym,                

w tym poruszanie zagadnień istotnych i wartościowych służy całej społeczności. 

Pragnę dodać, iż tut. organ, w związku z licznymi Pani sugestiami dot. zwiększenia 

sieci układu komunikacyjnego od stycznia 2021 r. wprowadza nowe trasy linii 

komunikacyjnych, tj. Hutka – Wręczyca Wielka – Szarlejka oraz Kuleje – Klepaczka – 

Truskolasy – Kuleje. Zaznaczyć należy, iż z uwagi na panującą w kraju pandemię 

zwiększaniem sieci komunikacyjnej nie jest w tej chwili priorytetem. Proponując konkretne 

rozwiązania powinna Pani skupić się również na źródłach ich finansowania. Inwestycje 

gminne uzależnione są od pozyskiwanych środków zewnętrznych, które w tej chwili              

są znacznie ograniczone.  

Podsumowując, pragnę wyjaśnić, że wszystkie kierowane przez Panią uwagi               

są analizowane i wykorzystywane w pracy urzędu, ale tut. organ nie jest w stanie 

indywidualnie rozpatrywać każdego złożonego przez Panią pisma, z uwagi na ogromną ich 

ilość. 
 
 
 

Z-ca Wójta Gminy 

Bogusław Głąb 

 

 

 

Otrzymują: 

1. adresat 

2. a/a 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka.   

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej -  (e-mail  inspektor@odocn.pl,  
nr tel. służbowego – 602 762 036).   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożeniem wniosku. 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wręczyca Wielka,  

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  i archiwizowane zgodnie z ustawą  z dnia 14 lipca 1983 o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest koniecznego wydania zaświadczenia,  

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

mailto:inspektor@odocn.pl

