
CENTRALNY REJESTR PETYCJI ROK 2022 

Nr petycji 

imię i nazwisko/nazwa 
podmiotu wnoszącego 
petycje (w przypadku 
wyrażenia zgody o której 
mowa w art..4 ust.3 ustawy 
o petycjach) 

data wpływu przedmiot petycji 
odwzorowanie 
petycja 

ustawowy 
termin 
załatwienia 

data 
odpowiedzi 

odpowiedź 

A.152.1.2022 Brak zgody 30.03.2022 

Ponowne 
rozważenie decyzji 
komisji rekrutacyjnej 
lub utworzenie 
dodatkowego 
oddziału 
przedszkolnego w 
Sochocinie 

odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 
 

27.05.2022 

Zawiadomienie 
o sposobie 
rozpatrzenia 
petycji 
 
Opinia KPPSP w 
Płońsku 

A.152.2.2022 
Szulc –Efekt sp. z o.o. 
Prezes zarządu – Adam 
Szulc 

4.05.2022 

Optymalizacja 
wydatków jako 
jeden ze środków 
poprawy 
efektywności 
energetycznej 
wdrażanych przez 
Gminę w 2022r. 
 

Odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

16.05.2022 

Zawiadomienie 
o sposobie 
rozpatrzenia 
petycji 

A.152.3.2022 Brak zgody 27.06.2022 

Wybudowanie 
deptaku z kostki w 
Sochocinie na ulicy 
Płońskiej na 
odcinku 
biegnącym w 

Odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-

18.08.2022 

Zawiadomienie 
o sposobie 
rozpatrzenia 
petycji 

https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/04/Petycja-A.152.1.20221.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/04/Petycja-A.152.1.20221.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/06/odp.-A.152.1.2022-I.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/06/odp.-A.152.1.2022-I.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/06/odp.-A.152.1.2022-I.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/06/odp.-A.152.1.2022-I.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/06/opinia-A.152.1.2022-I.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/06/opinia-A.152.1.2022-I.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/05/petycja-A.152.2.2022.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/05/petycja-A.152.2.2022.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/05/odp.-petycja-A.152.2.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/05/odp.-petycja-A.152.2.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/05/odp.-petycja-A.152.2.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/05/odp.-petycja-A.152.2.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/06/pet.-A.152.3.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/06/pet.-A.152.3.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/odp.-Petycja-A.152.3.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/odp.-Petycja-A.152.3.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/odp.-Petycja-A.152.3.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/odp.-Petycja-A.152.3.2022.pdf


kierunku rzeki 
Wkry  

cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

A.152.4.2022 
 

Szulc-Efekt Sp. z o.o. 
Prezes Zarządu – Adam 
Szulc 

7.07.2022 

Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
poprzez podjęcie 
działań w obszarze 
termomodernizacji 

Odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

18.08.2022 

Zawiadomienie 
o sposobie 
rozpatrzenia 
petycji 

A.152.5.2022 Patryk Janusz Król 1.08.20252 
Utworzenie 
Młodzieżowej 
Rady Gminy 

Odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

30.09.2022 

Zawiadomienie 
o sposobie 
rozpatrzenia 
petycji 

A.152.6.2022 Brak zgody 17.08.2022 

Przekazanie 
informacji do 
podległych 
jednostek 
edukacyjnych 

Odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

18.08.2022 

Zawiadomienie 
o sposobie 
rozpatrzenia 
petycji 

https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/07/A.152.4.2022.1-1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/07/A.152.4.2022.1-1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/A.152.4.2022odpowiedz.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/A.152.4.2022odpowiedz.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/A.152.4.2022odpowiedz.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/A.152.4.2022odpowiedz.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/A.152.5.2022.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/A.152.5.2022.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/10/odp.-Petycja-A.152.5.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/10/odp.-Petycja-A.152.5.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/10/odp.-Petycja-A.152.5.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/10/odp.-Petycja-A.152.5.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/A.152.6.2022.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/A.152.6.2022.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/odp.-petycja-A.152.6.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/odp.-petycja-A.152.6.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/odp.-petycja-A.152.6.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/odp.-petycja-A.152.6.2022.pdf


A.152.7.2022 Brak zgody 17.08.2022 

Utworzenie 
oddziałów 
zmilitaryzowanej 
Samoobrony 
Gminnej i zakupu 
broni dla każdego 
rdzennego 
polskiego 
mieszkańca  gminy 

Odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 
10 ust. 1 
ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-
cy od dnia 
złożenia 
petycji 
 

1.09.2022 

Zawiadomienie 
o sposobie 
rozpatrzenia 
petycji 

 

 

 

https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/A.152.7.2022.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/08/A.152.7.2022.1.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/09/odp.-A.152.7.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/09/odp.-A.152.7.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/09/odp.-A.152.7.2022.pdf
https://www.sochocin.pl/wp-content/uploads/2022/09/odp.-A.152.7.2022.pdf

