
UCHWAŁA NR XIV/99/2019
RADY GMINY OBROWO

z dnia 28 listopada 2019 r.

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

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, 1815) 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. Petycję z dnia 27 września 2019r. złożoną przez Sołtysa i Przewodniczącą Rady Sołeckiej wsi Brzozówka 
w zakresie zabezpieczenia dwóch, wystających z ziemi studzienek uwzględnia się.

§ 2. W zakresie dokończenia budowy ulicy Olszynowej w Brzozówce petycji nie uwzględnia się.

§ 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 27 września 2019r. do Przewodniczącego Rady Gminy w Obrowie skierowana została przez Sołtysa
i Przewodniczącą Rady Sołeckiej wsi Brzozówka petycja dotycząca ujęcia w budżecie Gminy Obrowo na rok
2020 środków finansowych na dokończenie budowy ulicy Olszynowej w Brzozówce oraz o zabezpieczenie
dwóch, wystających z ziemi studzienek.

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 listopada 2019r., 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 zasadność postulatów dotyczących zabezpieczenia dwóch, wystających z ziemi studzienek, które
stwarzały niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia poruszających się po ulicy Olszynowej osób, zlecono
i wykonano ich naprawę.

W kwestii ujęcia w budżecie Gminy na rok 2020 środków finansowych na dokończenie budowy ulicy
Olszynowej w Brzozówce, Rada Gminy uznała, iż z uwagi na już realizowane i zaplanowane zadania, będzie to
niemożliwe.
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