
UCHWAŁA NR XII/89/2019
RADY GMINY OBROWO

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Sołtysa i Przewodniczącą Rady Sołeckiej wsi Dzikowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. 
poz. 506, 1309, 1696) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r poz. 870) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Petycja z dnia 23.08.2019r. złożona przez Sołtysa i Przewodniczącą Rady Sołeckiej wsi Dzikowo 
w zakresie zamontowania dwóch znaków drogowych ,,A-7- Ustąp pierwszeństwa", jednego znaku drogowego ,,A-
24- Rowerzyści" oraz lustra drogowego została uwzględniona.

§ 2. W pozostałym zakresie petycji nie uwzględnia się z przyczyn podanych w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do poinformowania 
składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Obrowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Skórski
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Uzasadnienie

W dniu 23.08.2019r. do Przewodniczącego Rady Gminy w Obrowie skierowana została przez Sołtysa
i Przewodniczącą Rady Sołeckiej petycja (data wpływu do Urzędu 28.08.2019 r.), dotycząca zaspokojenia
różnego rodzaju potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców wsi Dzikowo.

Petycja została przekazana przez Przewodniczącego Rady Gminy do Komisji skarg, wniosków i petycji
Rady Gminy Obrowo, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie opinii w sprawie.

Na posiedzeniu w dniu 08.10.2019 r., Komisja po zapoznaniu się z treścią petycji oraz stanowiskiem
Wójta Gminy Obrowo, wypracowała opinię w przedmiotowej sprawie, którą przedstawiła Radzie Gminy
Obrowo.

Rada Gminy Obrowo po przeanalizowaniu petycji oraz w oparciu o opinię Komisji skarg, wniosków
i petycji, ustaliła, co następuje.

Uznając część postulatów mieszkańców, zakupiono i zamontowano: 2 znaki drogowe ,,A-7- Ustąp
pierwszeństwa", 1 znak drogowy ,,A-24- Rowerzyści" oraz lustro drogowe.

W kwestii zorganizowania i wyposażenia placu zabaw/skweru, stwierdzono, iż obecnie na terenie Dzikowa
i Dzikowa-Chrapy nie ma terenu, na którym można by zrealizować wskazaną inwestycję.

W odniesieniu do pozostałych wnioskowanych inwestycji, biorąc pod uwagę podjętą uchwałę budżetową
na rok 2019, stwierdzić należy, iż na obecną chwilę nie ma środków finansowych na ich wykonanie.
W pierwszej kolejności realizowane są zadania inwestycyjne, już rozpoczęte i zaplanowane w budżecie.

Należy zauważyć, że propozycje mieszkańców mogą być zgłoszone jako wnioski do projektów budżetu
Gminy Obrowo na lata następne.
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