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UCHWAŁA NR 5.039.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie  rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Andersa w Krzepicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 18 lutego 2019 roku mieszkańców Osiedla Andersa w Krzepicach 
w sprawie podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do budowy kanalizacji deszczowej i dróg osiedlowych 
w ul. Klonowej, Brzozowej, Lipowej, Andersa i Księdza Stasiewicza uznaje się co do istoty petycję za uzasadnioną 
i proponuje się wprowadzenie do realizacji w miarę pozyskiwanych środków z zewnątrz. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania składającego petycję o sposobie 
jej rozpatrzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

W przedmiocie petycji z dnia 18 lutego 2019 roku złożonej przez mieszkańców Osiedla Andersa w
Krzepicach ( data wpływu 19.02.2019 r.) należy uznać, że konieczność budowy kanalizacji deszczowej i
dróg osiedlowych w ul. Klonowej, Brzozowej, Lipowej, Andersa i Księdza Stasiewicza nie budzi
wątpliwości.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała w dniach 12 i 19 marca 2019 roku analizy złożonej
petycji, oceny jej zasadności, a w dniu 19 marca 2019 roku zatwierdziła treść projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji.

Z informacji przekazanej przez Burmistrza Krzepic, wynika że realizacja zadania budowa
kanalizacji deszczowej w Osiedlu Andersa zostanie rozpoczęta w 2019 roku zgodnie z planem wydatków
uchwały budżetowej. Jednocześnie w trakcie aktualizacji jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa
budowy dróg w Osiedlu Andersa niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych. W miarę pozyskiwanych środków zewnętrznych zadanie będzie wprowadzone przez
Burmistrza Krzepic do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Komisja podkreśla, że zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu
terytorialnego.

Mając na uwadze powyższe, po wnikliwym rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
uznaje się petycję co do istoty za uzasadnioną i proponuje się wprowadzenie do realizacji w miarę
pozyskiwanych środków z zewnątrz.
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