
UCHWAŁA NR XXXIX/460/2018
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji  dot. wykonania trwałej nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami ulicy 
Wiejskiej w Borku

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 z późn.zm.) w związku z art.9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r.poz.130 )  
Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się petycję mieszkańców Borka dotyczącą wykonania trwałej nawierzchni asfaltowej wraz 
z krawężnikami na ulicy Wiejskiej w Borku 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 ujęcia w planie inwestycyjnym 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 XXXIX/460/2018

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 22 lutego 2018 r.

W dniu 01.02.2017 r. do Rady Miejskiej w Krapkowicach wpłynęła petycja meszkańców w sprawie 
wykonania trwałej nawierzchni  asfaltowej wraz z krawężnikami na ulicy Wiejskiej w Borku.

Wyżej wskazaną petycję przekazano do rozpatrzenia Komisji Gospodarki i Finansów  na posiedzeniu           
w dniu 21.02.2018 r. oraz Radzie Miejskiej na Sesji w dniu 22.02.2018 r. Komisja Gospodarki i Finansów, po 
zapoznaniu się z zakresem rzeczowym i całkowitym kosztem zadania, po dokonaniu ostatecznej analizy 
przedmiotowego pisma, uznała, że możliwość realizacji ww. inwestycji w 2018 roku uzależniona będzie od 
ewentualnych oszczędności przetargowych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w uchwale 
budżetowej i ujętych w załączniku nr 8 do tej uchwały lub większych niż planowano wpływów do budżetu 
gminy.

Rada Miejska w Krapkowicach  biorąc pod uwagę powyższe uznaje petycję za zasadną, decyzję o realizacji 
inwestycji tj.ujęciu zadania w załączniku nr 8, rada podejmie odrębną uchwałą.
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