
RADA IVTIEJSKA
W KOLBUSZOWEJ

BR.0007.1.2021

Kolbuszowa, dnia 05.01.2021r.

Mieszkaricy wsi Werynia osiedle Podlesie

Informujg, 2e Rada Miejska w Kolbuszowej na sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku
tozpatrzyla Panstwa petycjg w sprawie oSwietlenia drogi w okolicy dom6w, uznajqc jq za
zasluguj4c4 na uwzglgdnienie. W zalqczeniu przesylam Uchwalg Nr XXYilIl329l20
w przedmiotowej sprawie wrazz uzasadnieniem .

Zpowalaniem

Otrzymuj4:

l. adresat

2. ala

Sprawg prowadzi: Referat Biuro Rady Miejskiej, pok. l7 (tel. l7 2271333 wew.23l)



RADA PTIEJSKA
W KOLBUSZOWEJ

Uchwala Nr XXV[11329 120

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie uznania petycji mieszkar[criw wsi Werynia osiedle Podlesie w sprawie
o5wietlenia drogi w okolicy domriw za zasluguj4c4 na uwzglgdnienie

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U. 22020 r. poz.7l3 zp52n. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 roku
o petycjach (tj. Dz.U. 22014 r. poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$1. Uznaje sig, ze wniesiona w dniu I pa2dziemika2020 roku petycja mieszkafc6w wsi
Werynia osiedle Podlesie w sprawie oSwietlenia drogi w okolicy dom6w zasluguje na
uwzglgdnienie.

$2. Uzasadnienie dla sposoburozpatrzenia petycji stanowi zalqcznik do uchwaly.

$3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Kolbuszowej
zawiadomi wnosz4cego.

$4. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

. PRZEW
Rady Miejsh



RADAMIE.ISI(A
W KOLBUSZOWEJ Uzasadnienie

W dniu 7 paLdziemika 2020 roku do Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej wplyngla
petycja, kierowana do Rady Miejskiej w Kolbuszowej przezmieszkahc6w wsi Werynia osiedle

Podlesie w sprawie wykonania oSwietlenia drogi w okolicy dom6w. PoWZsza petycja jest

ponowieniem Zqdania, wniesionego w tej samej sprawie do Rady Miejskiej w dniu 20 lutego

2019 roku. W przedmiotowej petycji mieszkaricy po raz kolejny wnoszQ o wykonanie

oSwietlenia w iloSci trzech lamp wzdlu2 drogi w miejscowoSci Werynia osiedle Podlesie.

Mieszkaricy w swojej petycji podkreSlaj4, 2e zainstalowanie lamp oSwietleniowych znacznie
poprawi stan bezpieczefrstwa w tej okolicy.

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji na posiedzeniu w dniu 29 paldziernika 2020 roku

dokonala analizy petycji mieszkanc6w osiedla Podlesie, uznajqc i2 dostrzega piln4 potrzebg

wykonania oSwietlenia w tej czgsci miejscowoSci wsi Werynia. W 2019 roku inwestycja ta byla
rekomendowana do reahzacji w kolejnych latach budzetowych.

Wobec powyzszego Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej w Kolbuszowej o uznanie

petycji mieszkaric6w wsi Werynia osiedle Podlesie w sprawie wykonania oSwietlenia drogi
w oko I icy dom6w za zaslttguj 4c4 na uwzgl gdnieni e.
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Rady Miejsk
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