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Mieszkaricy ulicy Malwowej

Informujg, 2e Rada Miejska w Kolbuszowej na sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku
dokonala ponownego rozpatrzenia Paristwa petycji w sprawie kompleksowego remontu ulicy
Malwowej. W zwiqzku z tym, 2e przedstawiony w powyZszej petycji wniosek jest
ponowieniem Zqdania z dnia 3l grudnia 2019 roku, Rada Miejska w mySl art. 12 ustawy
o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. z 2014 roku poz. 870) postanowila pozostawic
petycjg bez rozpatrzenia. Nadmieniam , 2e poprzednio Rada Miejska uznala petycjg w sprawie
kompleksowego remontu ulicy Malwowej za niezasluguj qc4 na uwzglgdnienie.

W zalqczeniu przesylam Uchwalg Nr XXVIIV330120 z dnia 29 grudnia 2020 roku
oraz Uchwalg Nr XIXl242l20 z dnia 25 lutego 2020 roku wraz z uzasadnieniami.

ZpowaZaniem

Otrzymuj4:

l. adresat

2. ala

Sprawg prowadzi: Referat Biuro Rady Miejskiej, pok.

Kolbuszowa, dnia 05.0 1.202 I r.

l7 (tel. 17 2271333 wew.23l)



RADAMIEJSIil
Uchwala NrXlXl242l20

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 25 lutego 2020 roku

W KOLBUSZOWEJ

w sprawie uznania pefycji mieszkaric6w i u2ytkownik6w ulicy Malwowej w Kolbuszowej
w sprawie kompleksowego remontu tej ulicy za niezaslugujAcQ na uwzglgdnienie

Na podstawie art. l8b ust. 1 ustawy z. dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U. 22019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z I I lipca 2014 roku o petycjach (rj.
Dz.u.22018 r. poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$1' Uznaje sig, 2e wniesiona w dniu 3l grudnia 2Ol9 roku petycja mieszkaric6w
i uzytkownik6w ulicy Malwowei w Kolbuszowej w sprawie kompleksowego remontu tej ulicy,
nie zasluguje na uwzglgdnienie.

$2. Uzasadnienie dla sposobt rozpatrzenia petycji stanowi zalqcznik do uchwaly.

$3. O sposobie rozpatrzema petycji Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej
zawiadomi wnosz?cego.

S4. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem pod.jEcia.

Rady M



Uzasadnienie

W dniu 31 grudnia 2019 roku do UrzEdu Miejskiego w Kolbuszowej wplyngla petycja

mieszkaric6w i uzytkownikow ulicy Malwowej w Kolbuszowej, skierowana do Rady Miejskiej

w Kolbuszowej. W przedmiottwej petycji mieszkaricy zwracaj4 siq z wnioskiem

o przeprowadzenie w ZOZO roku kompleksowego remontu ulicy Malwowej, polegaj4cego na

wykonaniu nawierzchni asfaltowej .

powyzszy temat byl rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji

Rady Miejs[i..; * Kolbuszowej w dniu 27 styiznia202O roku, podczas kt6rego wyja6niono, 2e

ulica Malwowa stanowi pas drogowy utwardzony o szeroko5ci 4 m. Nie wszystkie dzialki

zlokalizowane przy uticy uatwowej s4 zagospodarowane. Na dzie6 dzisiejszy na ulicy

Malwowej , u*rgi na piowadzone Wace budowlane polegaj4ce na wykonywaniu przyl,qczy

wodociqgowych, lanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i teletechnicznych do obiekt6w

zamieszialy.h i no*o *rnoriorych, dochodzi do czgstego naruszenia nawierzcbni tej ulicy

oraz podbudowy.

polo2enie nawierzchni asfaltowej jest zasadne po przeprowadzeniu wszelkich prac

budowalnych i wykonaniuprzylqczy do wszystkich dzialek. Wobec powyZszego realizacja

postulatu przedsta-wionego * p.tytji tj. wykonani e nawierzchni asfaltowej na ulicy Malwowej

w 2020roiu jest niemozliwe. komisja po zapoznaniu sig ze stanem faktycznym uznalapetycjq

zabezzasadn4.

Rada Miejska w Kolbuszowej posilkuj4c sig opini4 Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji

wyra2anegatywne stanowisko wobec realizacji wlw zadania w 2020 roku i uznaje petycjg za

niezasluguj qcqt na uwzglgdnienie.

PRZEWODN
RadY Mielskielw

figrlni'Kr'

lACY



RADA h{IEJSKA
W KOLBUSZOUTJ

llchwala Nr XXVttt /330120

Rady Miejskiej w Kolbuszorvej

z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie pozostan,ienia pcg'cji micszkaric6w ulicy Malwowej
u' Kolbuszowej w sprarvie komplcksowego remontu tej ulicy bez rozpatrzenia

Na podstau'ie art. l8h ust. 1 ustaw'y z.dria 8 rnarca 1990 roku o samorz4dzie gminnvm
(t.i.Dz.tJ.z.2020t.poz.7l3zp6!.n.)orazarr. 12ust. li2Lrstawyzlllipca2014rokuo
petyc.iach (1.j. Dz.tl. 22014 r. poz. 870). ltacla Micjska w Kolbuszowe.i uchwala. co nasrgpuje:

$1. t'etyc.iq nrieszkancow ulicl'Malu,orvej u,Kolbuszowe.i z dnia l4 paldziernika 2020 roku
w sprar.vie kornpleksowego remontu tej ulicy pozostawia sig bez rozpatrzenia.

N2' Uzasadnienie powyZszego stanorviska z-au,arte jest w zalqczniku do niniejszej uchwaly.

{i. Zobowiqzuje sig Przeu'odnicz4cego t{ady Miejskiej r.v Kolbusz-owej do poinfbrmowarria
wnoszqcego petycjg o poz.ostawieniu petycji bez roz.patrzenia i poprr"dnim sposobie
zalatwienia petyc.ii.

$4. Llchu,ala wchodzi w zycie z. dnicnr podiqcia.

PRZEWODN
Rady Miejskiej w



RADA IVIIEJSKA
W KOLtsI.JSZO$TEJ

Uzasadnienie

w dniu 14 puidziemika 2020 roku do Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej wplyngla

petycja ponawiajqc a ?4danie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie kompleksowego remontu

ulicy Malwowej w Kolbuszowej.

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji Rady Miejskiej w Kolbuszowej na posiedzeniu

w dniu 29 paidziemi{a21z1 roku rozpoznala petycjg i stwierdzila.2e poruszane w niej sprawy

byly ju2 rozpatrywan e przezRadg, W zwi4zku z tym,2e w.ponowionej petycji nie powolano

riE nu nowefakty, ani nieznane wczesniej'dowody, Kom]sj1 na chwilg obecnq rekomenduje

o pozostawienie petycj i bez rozpatrzenia. Stwierdza sig jednak, 2e inwestycje tq nalety

zrealizowa6. W -iurg posiadanych Srodk6w finansowych gmina powinna wyst4pii

i ,porr4drenie dokumlntacji technicznei i na bie2qco poprawiac stan ulicy kruszywem

budowlanym.

Rada Miejska w Kolbuszowej po zapoznaniu siq z petyc.iq i ww. stanowiskiem Komisji

stwierdzila, co nastgpuie:

W dniu 3l grudnia 2019 roku do Rady Miejskiej w Kolbuszowej wplyngla petycja

dotycz4ca komplefsowego remontu ulicy Malwowej w Kolbuszowej' Rada Miejska

rozpatrujqc prty..;g w tyrniakresie w dniu 25 lutego 2020 roku podjqla Uchwalg NrXlXl242l20

w sprawie uznania petycji za niezaslugujqcq na uwzglgdnienie'

W ponowionej w dniu 14 paidziemika2020 roku petycji w sprawie kompleksowego

remontu uiicy Malwowej nie powolano siE na nowe fakty, ani nieznane wczeSniej dowody'

Rada Miejska w Kolbuszowej uznala wigc, 2e nie ma podstaw, by zajmowaf sig sprawq, kt6ra

zostala ju2 rozstrzygniEta. W-zwi4zku z'powyLszym, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia I 1 lipca

2014 ro"ku o prty.iuit, itj. Dz.U. 22014 i. por. 870), Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia

pozostawii iq bez r ozPatrzenia.

Zalqcznik do t lchivai)' Nr XXVIIll330l2(\

Itadl N,I ic.iskic.l u Kolbttsz.owc'l

z. drtia 29 grtrdnia 2020 roku

PBZEWO cz4cY
Rady Miejski Kolbuszowej

ngr lni. Kn AleksonderWiltt


