REFERAT BIURO RADY
MIEJSKIEJ

Urzedu Miejskiego

Kolbuszowa. dnia 05.0(r.20 1 9r.

w Kolbuszowej

8R.0007. r .s.2019

Pani Ileata Maci4g

Werynia 206
36-100 Kolbuszower

[]irrro Rady Miejskie.i u'Kolbusz.owe-i przcsyla rv zalqczcniu uchwaly Radv Mic.jskie.l
w Kolbuszowej z dnia 3 l maia 201 9 rokr.r:
l) Uchwala Nr lX/l26119 w sprawie uznania petyc.ji mieszkanc6w wsi Werynia
osiedle Podlesie w sprawie oSwietlenia drogi w okolicy donr6w za niezasluguj4cq
na uwzglgdnienie
2) Uchrvala Nr IX/127119 w sprawie uznania pctyc.ii mieszkaricow wsi Wcrynia
osicdle l)odlesic dot1,cz4cc.i konrpleksowego rcntontu clrogi na odcinku 900 nt za
n

icz-asluguj qcE na uwzglEdnienie.
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ala

RADA NITEJSKA
TY

KOLSUSUOWEJ

Uchwala Nr IX/l26119

Itady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia

3l maja

2019 roku

pefycji mieszkarictiw rvsi Werynia osicdle Podlesie lv sprarvie
oSwietlenia drogi x' okolicy donr6w za niezasluguj4cQ na urvzglgdnienie

rv sprarvie uznania

(tj.

Na.podstawie art. 18b ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
Dz.U. 22019 r.poz.506) oraz art.9 ust.2 ustawy z 11 lipca 2014 roku o petycjach (t..i.

DzU. z 2018 r. poz' 870)" Rada Mie.iska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpu.ie:

{1.

Uzna.ic siq, ze wniesiona rv dniu 20 lr,rtcgo 2019 roku petlc.ja rlieszkaric6w

u'si \\'crynia

osiedle Pocilesie w sprawie oSu'ictlenia drogi w okolicy dom6lv nic zasluguje na uu,:r.gIgclnienie.
$2. Uzasac'lnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi zalqcznik do uchwaly.

$3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczqcy l{acir Mie.lskie'.i w
zawiadonr i wnosz4cego.
S4. Uchr.rala wchodzi

w 2ycic z dnicm pod.igcia.

Kolburszorve.i

Uzasadnienie

Do Urzgdu MieJskiego w Kolbuszowej wplyngla w dniu 20 lutego 2019 rokur petycja,
skierorvana do Rady Miejskic.i w Kolbuszowej, wniesiona przez mieszlkanc6w wsi weiynia
osiedle l)odlesie dotycz4ca wykonania oSwietlenia drogi w ololicy dom6w. W przedmiotowej
petyc.ii nrieszkaricy wnoszE o wykonanie oSwietlenia w iloSci trzech lamp wzclluz
drogi
w nrie.iscowoSci Werynia osiedle Podlesie. Mieszkaricy w swojej petycji poclkreSlaj4, zie
zainstalorvanie lamp oSwietleniowych znacznie poprawi stan bezpilcrenst*a. '
Komis.ia Skarg. Wniosk6w i Petyc.ii Rady Miejskiej w Kolbuszowe.i podczas analizy
przedntiotowej petyc.ii. uzltaltt za zasadne skierowanie je.i poct obrady (omis.ii pinansow
i Gospoclarki Komunalnc.i Rady Mie.yskiej w Kolbuszo*ej w telu pr.runuiirowania mozliwoSci
sfinans.owania..przez gming Kolbr.rszowa zadania o kt6re wnoszq skiadaj4cy petycje
oraz
wydania opinii na
temat. Komisja Finans6w i Gospodarki Komunalnej na posiidzeniu
len
w dniu l 7 kwietnia 2019 roku negatywnie zaopiniowala postulat skierowany i prredmioto*e;
petyc.ii mieszkaric6w wsi Welynia osiedle Podlesie, urniiq"ze w budzecie gminy
Kolbuszowa
na rok biez4cy nie nra z,abe't.piccz.onych Srodkow finansowyclr na realizacjf inwlstyc.ji
o kt6rq
wniosku ji1 tn ieszkancy.

I(onris.ia Skarg, Wniosk6w iPetycji na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 roku
posilkLri4c sig opini4 Komis.ia Finans6w i Gospodarki Komunalnej negatywnie
zaopiniowala
wniosek 'zawarty w powyZszej petycji. Komisja dostrzega potrzebg wylonania oSwietlenia
w te.i czgSci miejscowoSci Werynia, jednak z uwagi na biak Srodk6w drunro*y.h w planie
budzetowym. zadanie to zostanie zarekomendowane do wykonania w kolejnych iatach

bud2etowych. wobec tego Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej
w Kolbtrszowe.i o uznanie petycji mieszkaricow wsi Werynia osiedle Podlesie w spia*ie

wykotrittria oSwietlenia drogi w okolicy domow zaniezaslugt'jq.e na uwzglgdnienic.
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