
UCHWAŁA NR XXXVII/435/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania przedłużenia i utwardzenia nawierzchni
ul. Jaśminowej w Krapkowicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (t.j.Dz.U. z 2017 r. 
poz.1875) w związku z art.9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r.poz.1195 )  Rada 
Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się petycję  mieszkańców Krapkowic dotyczącą wykonania przedłużenia i utwardzenia nawierzchni 
ul.Jaśminowej w Krapkowicacach  jako zasadną.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały w zakresie udzielenia odpowiedzi wnoszącemu petycję i przekazania treści uchwały 
wraz z załącznikiem powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały w zakresie realizacji zadania wskazanego w przedmiotowej petycji  powierza się 
Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Małkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/435/2017

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 15 grudnia 2017 r.

W dniu 23.11.2017 r. do Rady Miejskiej w Krapkowicach włynęła petycja meszkańców w sprawie 
wykonania przedłużenia i utwardzenia ulicy Jaśminowej w Krapkowicach. Wyżej wskazaną petycję przekazano 
do rozpatrzenia Komisjom Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 13.12.2017 r.  oraz Radzie Miejskiej na Sesji 
w dniu 15.12.2017 r.

Rada Miejska w Krapkowicach analizując petycę z dnia 23.10.2017 r. w sprawie przedłużenia i utwardzenia 
ul. Jaśminowej zapoznała się z informacjami techniczno-finansowymi przygotowanymi przez Wydział GKI. 
W związku z koniecznością umożliwienia nowym nabywcom działek budowlanych inwestowania w zakupione 
nieruchomości Rada Miejska uznała petycję za zasadną. Jednocześnie środki finansowe na realizację 
powyższego zadania w wysokości 40.000 zł zostały zabezpieczone w budżecie na 2018 r. w uchwale 
budżetowej na sesji w dniu 15 grudnia 2017 r.
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