Kętrzyn, 15.04.2021 r.

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2019 r.
Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz.U. 2018 r., poz. 870) podaję się iż, w 2019 r. Burmistrz Miasta Kętrzyn
rozpatrzył 5 petycji. Ich zestawienie, które zawiera przedmiot petycji oraz sposób jej
załatwienia przedstawiono w tabeli poniżej.
L.P

Podmiot wnoszący
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Petycja została rozpatrzona negatywnie.

Dr Bogusław J. Feder
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Innowacji i

bezpłatnych informacji

podejmowania działań o których mowa

Przedsiębiorczości Fundacji

przeznaczonych dla Lokalnych
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1.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
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postępowania, którego
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5. Fundacja Rozwoju Obrotu

Prośba o opracowanie procedur

Poinformowano wnoszącego petycję, iż

płatności

nie zachodzi konieczność opracowywania
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