PRZEWODNTCZACY
RI\DY MIEJSKIEJ
W KOLBUSZOWEJ

Kolbuszowa, dnia 29.04.2019r.

BR.0007.1 .4.2019

Pan Andrzej Wigsyk

ul. Janka Bytnara 35137
36-100 Kolbuszowa

Uprzejmie informujE, 2e petycja zlozona przez mieszkaric6w i uzytkownik6w lokali
przy ulicy Janka Bytnara w Kolbuszowej, dolyczqca ustanowienia ulicy Janka Bytnara
w Kolbuszowej stref4 woln4 od dymu tytoniowego zostala pozytywnie rozpatrzona przez
Komisjg Skarg, Wniosk6w i Petycji. W konsekwencji Rada Miejska w Kolbuszowej na sesji
w dniu 25 kwietnia2019 roku podjgla Uchwaig Nr VIII/I07ll9 w sprawie uznania petycji
dotycz4cej ustanowienia ulicy Janka Bytnara w Kolbuszowej stref4 woln4 od dymu
tytoniowego za zasluguj4c4 na uwzglgdnienie, kt6r4 przesylam w zalqczeniu. O dalszym
postgpie prac nad rcalizacjq tej uchwaly bgdziemy Paristwa infbrmowai stosown4
korespondencj4.
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Uchwala Nr VIII/107/19
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 25 krvietnia 2019 roku

w sprawie uznania petycji dofycz4cej ustanowienia
ulicy Janka Bytnara w Kolbuszowe.j
stref4 worn4 od dymu fytonioweg o za zasruguiaca
na uwzgrgdnienie

Na podstawie art' 18b ust. I ustawy z.dnia8
marca 1990 roku o samorz4dzie g,rinny.nr
(t'f ' Dz'U' 22019 t' poz' 506) orazart.
9 ust. 2 ustawy z 1r ripca 2014 roku o petyc.iach
(tj.
D'u.22018 r. poz.870). Rada Miejska w Korbuszowej
uchwara, co nastgpuje:

I ' tJznaje sig' ze wniesiona

w dniu 20 marca 201 9 roku petycja dotycz4ca
ustanowienia ulicy
Janka Bytnara w Kolbuszowej strefq wolnq
od dymu tytoniowego
$

{2'

zaslugu.je na uwzglqdr.rienie.

Uzasadr-rienie dla sposobu rozpatrzenia
petycji stanowi zalqczrrikdo uchwalv.

$3' O sposobie

rozpatrzenia petycji Przewodnicz4cy
Rady Miejskiej

zawiadomi wnoszqcego.

{4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie

w dniu 20 marca 2019 roku petycja'
Do Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej wplyngla
wniesiona przezmieszkancow i uzytkownikow
skierowana do Rady Miejskiej w Kolbuszowej,
petycji jest ustanowienia ulicy
lokali przy ulicy Janka Bytnara w Kolbuszowej' Przedmiotem
od dymu tytoniowego' wnioskodawcy
Janka By.tnara w Kolbuszowej stref4 woln4
tytoniu przez uczniow
w przedlo2onej petycji zwracaj4 uwagg, 2e problem paleniawystqpuje
od wielu lat'
Technicznych

zlokalizowanego przy tej ulicy Zespolu Szk6l
zatruwani dymem z papieros6w' zaS obejScia
Mieszkat'rcy i u2ytkownicy lokali s4 notorycznie
niedopalkami papierosow i opakowafr
usytuowanych przy ulicy iokali i mieszkafr za6miecane
2e przy ulicy Janka Bytnara znaiduj4 sig
po papierosach. Ponadto wnioskodawcy zaznaczaiq,
Wychowawcza Polskiego Komitetu Pomocy
takie placowki jak: Swietlica Profilaktycznostopnia do ktorych uczEszczaj4 dzieci i mlodzte|
Spolecznej, Panstwowa Szkola Muzycznal
wzorce swoich starszych kolegow
w wieku 5-15 lat. Maloletni s4 narazeni na negatywne
u2ywajEcychwyrob6wtytoniowych-palqcychpapierosyczyzaSmiecaj4cychterenwzdl(tlL
ulicy.
posiedzeniu Komisji Skarg' Wnioskow
Niniejsza petycja byla przedmiotem debaty na
Komisja
8 kwietnia 2018 roku, podczas ktorego
i petycji Rady Miejskiej w Kolbuszowej w dniu
wobec powyzszego, Komisja rekomenduje
rozpatrzylaz\otonqpetycjg i uznalai4za zasadn4.
projektu uchwaly oraz
o podjgcie przez nuag Mi..isk4 uchwaly, wedlug przedstawionego
Janka Bytnara w Kolbuszowej stref4
stosownych dzialafr w celu ustanowienia ulicy
rozpoczgc\e

woln4 od dYmu tYtoniowego'
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