
UCHWAŁA NR VI/24/2019
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Wschodniego w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 870 )

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 10 października 2018 r. mieszkańców Osiedla Wschodniego 
w Iwoniczu-Zdroju w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 
2019 budowy dróg i chodników na Osiedlu Wschodnim w Iwoniczu-Zdroju, uznaje ją za bezzasadną do 
realizacji w 2019 roku.

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz 
upoważnia się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszących petycję o sposobie jej załatwienia wraz 
z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Rajmund Boczar
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Uzasadnienie

do uchwały nr VI/24/2019 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców Osiedla Wschodniego w Iwoniczu-Zdroju.

W przedmiocie petycji z dnia 10.10.2018 r. złożonej przez mieszkańców Osiedla Wschodniego
w Iwoniczu-Zdroju (data wpływu 18.10.2018 r.), której to rozpatrzenie zostało przesunięte pod obrady nowo
wybranej Rady Miejskiej w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r., o czym strona
została poinformowana pismem z dnia 22.10.2018 r. (znak: OAR.0004.43.2018) należy uznać, że konieczność
pilnego remontu ulic wymienionych w petycji nie budzi wątpliwości. Jednakże podnieść należy, że plany
inwestycyjne związane z ww. drogami muszą być realizowane łącznie z budową instalacji odprowadzającej
wody opadowe, co znacznie zwiększa koszt inwestycji. Biorąc pod uwagę konieczność dokończenia już
realizowanych inwestycji (baseny, przedszkole w Lubatowej) nie ma możliwości finansowych ujęcia tego
remontu w planach inwestycyjnych na 2019 rok. Podkreślić należy, że po zapoznaniu się z projektem uchwały
budżetowej na rok 2019 radni Rady Miejskiej stwierdzili, że zadanie dotyczące remontu dróg na Osiedlu
Wschodnim nie zostało ujęte w proponowanym budżecie. Będą natomiast czynione starania, aby powyższe
prace remontowe określone we wniosku mieszkańców wraz z instalacją odprowadzającą wody opadowe
zostały zrealizowane w 2020 roku.

Mając powyższe na uwadze, po wnikliwym rozpatrzeniu petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje
petycję za bezzasadną do realizacji w 2019 roku.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Janusz Litwin

Przewodniczący Rady
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