UCHWALA NR XVU17712019
RADY MIASTA WLOCLAWEK
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie pzekazania petycji

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoz4dzie gminnym
r. poz. 506, poz. 1309, p02,1696, poz. 1815), w zwiqzku z art, 6 ust. 1 ustafr z Onia
12019
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 22018 r. poz, 870)

(D1 U

uchwala siq, co nastgpuje:

$ 1. Pzekazuje sig Prezydentowi Miasta Woclawek jako organowi wla6ciwemu do zalatwienia
sprawy, petycjg mieszkaric6w Osiedla ,,Poludnie" Jednostka E w sprawie umieszczenia w bud2ecie
miasta Wloclawek na 2020 rok remontu dr6g wjazdowych z ul. Zurawiej w ul. M.C.
Sklodowskiej
i w ul. Norwida oraz miejsc postojowych migdzy budynkami pzy ul. Norwida 1,
a ul. Sklodowskiej 1.

$ 2. Zobowiqzuje siq Pzewodniczqcego Rady
petycjq i pzekazania tre6ci uchwaly wtaz z uzasad

S

Miasta do udzielenia odpowiedzi wnoszEcemu
n

ien

iem.

3, 1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

2. Uchwala podleg.a podaniu do publicznej wiadomoSci poprzezogloszenie w Biuletynie
Informacji
Publicznej Uzqdu Miasta Wloclawek

Wicepzewodniczqca

OrbyrW-fl'fre
J6annaHofman.Kupisz
it

UZASADNIENIE

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji podczas posiedzenia w dniu 19 listopada 2019 roku
zapoznala sig z petycj4 mieszkaric6w Osiedla ,,Poludnie" Jednostka E skierowana do Rady
Miasta Wloclawek.
Przedmiotem petycji mieszkaric6w Jednostki E jest umieszczenie w bud2ecie Miasta
Wloclawek tta 2020 rok inwestycji dotyczEcej remontu dr6g wjazdowych z ul. Ztxawiej
w ul. M.C. Sktodowskiej i w ul. Norwida oraz miejsc postojowych migdzy budynkami
przy uI. Norwida 1, a Sklodowskiej 1.
Zdaniem mieszkaric6w stan techniczny nawierzchni w/w dr6g i miejsc postojowych
stwarza zagroLenie dla pieszych,ktorzy potykaj4 sig i przewracajqoraz dla poruszaj4cych sig
poj azd6w, powoduj 4c ich uszkod zerie.
Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji po zapoznatiu sig z materialem dotycz1cympetycji
wnosi do Rady Miasta, aby zgodniezart.6. ust. 1 ustawy zdnia 11 lipca 2014r. o petycjach
(Dz.U . z 2018 r . poz. 8 70) przek azac powy2sz4 petycj g do rozpatrzenia zgodnie z wlaSciwoSci4
Prezydentowi Miasta Wloclawek, kt6ry na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych
(Dz.U. 22019 r. poz.869 zp62n. zm.) sporz4dza projekt uchwaly budzetowej na kolejny rok.

Przewodniczqcy
Skarg, Wn

