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Kolbuszowa, dnia 05.07 .2022r.

Pan

Informujg, 2e na sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku Rada Miejska w Kolbuszowej
rozpattzyla skierowan4 przez mieszkaric6w oraz wlaScicieli posesji przy ul. Panskiej
w Widelce petycjg, uznaj4c j4 za zaslugujqc4 na uwzglgdnienie. W zal4czeniu przesylam
Uchwalg Nr XLV[/552122 w przedmiotowej sprawie wraz zuzasadnieniem.

Zpowulaniem

PRZEWC .ACY
buszowejRady Miejski

mgrini. Aleksonder Witk

Otrzymuj4:

l. adresat

2. ala



RADA I\qEEJSKA
Yf KOI,BUSY'T}WEJ Uchwala Nr XLVII/552 122

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie uznania za zasluguj4cq na uwzglgdnienie petycjg w sprawie
remontu odcinka drogi gminnej wewngtrznej zlokalizowanej na dzialce nr 238

w Widelce

Na podstawie art. l8b ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U. 22022 r. poz.559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z I I lipca 2014 roku o petycjach
(tj. Dz.U. 22014 r. poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$1. Uznaje siq za zasluguj4c4 na uwzglgdnienie petycjE wniesion4 w dniu 25 kwietnia2022
roku przez mieszkanc6w iwlaScicieli posesji prz.v drodze gminnej zlokalizowanej na dzialce
nr 238 w Widelce w'sprawie remontu odcinka te.i drogi.

$2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi zalEcznik do uchwaly.

$3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicz4cy Rady Miejskiej w Kolbuszowej
zawiadomi wnoszqcego.

$4. Lichwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.
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Z.alqcznikdo l.lchrvaly Nr Xl.VIl/552/22 Rady Mie.1skic.l rv Kolbuszorvc.i z dnia 30 czerwca 2022 roku

Uzasadnienie

W dniu 25 kwietnia 2022 rokudo UrzEdu Miejskiego w Kolbuszowej wplynqla petycja,

kierowana do Rady Miejskiej w Kolbuszowej przezmieszkaric6w oraz wlaScicieli posesji przy

drodze gminnej *.*ngirrn.; lnury*unei ul. Pansk4) w Widelce. Wnioskodawcy postuluj4

o wykonanie remontu nawierzchni odcinka drogi gminnej wewnEtrzne.f (ul. Pariskiej)

zlokalizowanej na dzialce nr 238 w Widelce. Wnosz4cy petycjq argumentuj4 swoje Z4danie

problemami z dojazdem slu2b ratowniczych oraz sluzb komunalnych do mieszkafrc6w, jak

r6wnie2 utrudnieniami z przejazdem sprzEtem rolniczym.

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

w dniu 2O mija2122iokudokonala analizy przedmiotowej petycji. Z ustaleir Komisji wynika,

i2 wskazana w petycji droga gminna wewnEtrzna w najszerszym swoim odcinku posiada

4,10 m szerokoSci. W celu wykonania nawierzchni asfaltowej na wspomnianym odcinku drogi

naleZy uprzednio uregulowai stan prawny nieruchomoSci, poniewa2 czelc w/w drogi

usytutwana jest na gruntach prywatnych. W dalszym etapie prac niezbqdna jest r6wniez

przebudowa infrastruktury podziemne.i d. gazociqgu i wodoci4gu. Wobec powyzszego

wykonanie nawierzchni asfaltowej na czESci tej drogi nie jest mo2liwe w tym roku

z uwagi na wymogi formalne i techniczne.

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji po zapoznaniu sig ze stanem faktycznym,uznala
petycjg za zasadnq, stwierdzaj4c iz remont odcinka drogi gminne.i wewnEttznej o kt6ry

zabiigpjq wnosz4cy petycjg powinien byi wykonany w najblizszym mo2liwym terminie.

Wychodz4c naprzeciw oczekiwaniom mieszkanc6w, nale?y wykonac dora2ny remont drogi

w taki spos6b, aby zapewnic dogodny przeiazd.

Rada Miejska w Kolbuszowej posilkuj4c siE opini4 Komisji Skarg, Wniosk6w i Petyc.ii

uznaje petycjg w sprawie remontu odcinka drogi gminnej wewnEtrznej (ul. Pariskiej)

zlokalizowanej na dzialce nr 238 w Widelce zazas\ugrtiEcqt na uwzglEdnienie'
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