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Uchwala Nr DUl27119

Itady Miejskicj w Kolbuszowej

z dnia 3l maja 2019 roku

w sprawie uznania petycji mieszkaric6w wsi Werynia osiedle Podlesie dotycz4cej
kompleksowego remontu drogi na odcinku 900 m za niezaslugujqc4 na uwzglqdnienie

Na podstawie art. 1 8b ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U, 22019 r. poz.506) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 1l lipca 2014 roku o petycjach (tj.
Dz.U. 22018 r, poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastEpuje:

$1. Uznaje sig,2e wniesiona w dniu 20 lutego 2019 roku petycja mieszkafic6w wsi Werynia
osiedle Podlesie dotyczqca kompleksowego remontu drogi na odcinku 900 m nie zash-rguje na
uwzglqdnienie.

$2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi zalqcznik do uchwaly,

$3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Kolbuszowe.i

zawiadomi wnosz4cego.

$4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Rady

ngrini.



IJzasadnienie

I)o LJrzgdu Miejskiego w Kolbr-rszowej wp.lynEla w clniu 20 lutego 2019 roku petycja,

skieror.vana clo Rady Miejskicj w Kolbuszowej, wniesiona prz,ez mieszkat'rc6w wsi Werynia

osiedle Podlesie dotyczqca kompleksowego remontu drogi na odcinku 900 m.

W przedmiotowej petycji mieszkafcy wnoszE o wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi.

Mieszkaricy zaznaczaJq, ze clotychczasowe prace naprawcze na tej drodze s4 nieskuteczne,

droga.f e st nadal w zlynt stanie i r-rnierno2liwia doiazd do poses.ii.

Kornisja Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Miejskiej w Kolbuszowej podczas analizy

przednriotowej petycji, uznala za zasadne skierowanie je.i pod obrady Komisji Finans6w

i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej w celu przeanalizowania mozliwoSci

sfinansowania przez gming Kolbuszowa zadania o kt6re wnosz4 skladaj4cy petycjq oraz

wydania opinii na ten temat. Komisja Finansow i Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu

w clniu l 7 kwietnia 2019 rokLr negatywnie zaopirriowala postulat skierowany w przedmiotowe.i

petycii nrieszkahcow wsi Weryrria osiedle Podlesie, r,rznaj4c 2e w bud2ecie gminy Kolbuszowa

na rok biczqcy nie ma zabezpreczonych Srodkow finansowych na realizacjE inwestycjio kt6rq

wnioskLr i q rnieszkaticy.

Komisja Skarg, Wnioskow i I']etycji na posiedzeniu w dniu 28 mala 2019 roku

posilkuj4c sig opini4 Komisji Finans6w i Gospodarki Komunalnej, negatywnie zaopiniowala

wniosek zawarty w powy2szej petycji. Komisja dostrzega potrzebg wykonania nawierzchni

drogi r,i, tc.i czgsci mie.iscowoSci Werynia, jednak z uwagi na brak $rodk6w finansowych

w plalic bLrclzetowym, zadanie to zostanie zarekomendowane do wykonania w koleirrych latach

buclzeton'1,gh. Wobec tego Komisja wniosku.ie do Rady Miejskiej

w Kolbrrszowej o uznanie petycji mieszkafic6w wsi Werynia osiedle Podlesie dotyczqcq

konipleksowego remontu drogi na odcinku 900 m zaniezaslugLlj4c4 na uwzglgdnienie.
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