UCHWAŁA NR XXVII/203/21
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 1 1lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji mieszkańców Kielczy z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie remontu ulicy
Leśnej i Krótkiej w Kielczy oraz wykonania odwodnienia tych ulic, uznaje za niezasługującą na uwzględnienie.
2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia wnoszących petycję o sposobie jej załatwienia
powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zawadzkiem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/203/21
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 29 marca 2021 r.
Uzasadnienie
Do Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 2 marca 2021 r, wpłynęła petycja mieszkańców ulicy Leśnej
i Krótkiej w Kielczy w sprawie remontu dróg oraz wykonania odwodnienia tych ulic. Petycję podpisało
10 mieszkańców. Petycja była przedmiotem posiedzenia w dniu 11 marca 2021 r. Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, która stwierdziła, co następuje:
21 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Zawadzkiem uchwaliła budżet gminy na rok 2021 r. (uchwała Nr
XXIV/176/20), w którym zadanie nie zostało ujęte. Pomimo przeznaczenia w roku 2021 r. na zadania
remontowe i inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg znaczącej kwoty, to środki te nie są wystarczające do
zapewnienia wykonania wszystkich potrzebnych remontów dróg. Rada Miejska decydując o przeznaczeniu
środków na inwestycje i remonty dróg kieruje się ich stanem i znaczeniem dla lokalnej społeczności. Remont
ulicy Leśnej oraz Krótkiej jest bezdyskusyjnie potrzebny, jednakże ich realizacja na dzień dzisiejszy jest
niemożliwa ze względu na brak środków finansowych.
W związku z powyższym petycji nie uwzględnia się.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Andrzej Kotylak
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