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UCHWAŁA NR 10.088.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie  rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice

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 2 sierpnia 2019 roku złożonej przez mieszkańców Gminy 
Krzepice, a także sympatyków jazdy rowerowej, w sprawie modernizacji ciągu pieszo rowerowego 
pomiędzy Krzepicami a Kuźniczką,  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. 

Id: 5513C3CD-B291-464C-A30C-E44E540F4D4E. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

W przedmiocie petycji z dnia 2 sierpnia 2019 roku złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice -
sympatyków jazdy rowerowej (data wpływu 13.08.2019 r.) należy uznać, że konieczność modernizacji
ciągu pieszo rowerowego pomiędzy Krzepicami a Kuźniczką nie budzi wątpliwości.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 3 września 2019 roku po uprzednim dokonaniu analizy
złożonej petycji i oceny jej zasadności, zatwierdziła treść projektu uchwały w sprawie jej rozpatrzenia.

Z informacji przekazanej przez Burmistrza Krzepic, wynika że sfinansowanie przedmiotowego
ciągu pieszo-rowerowego ze środków własnych budżetu gminy w 2019 roku nie jest możliwe. Złożenie
wniosku o dofinansowanie do trwającego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w
ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nie jest możliwe
ze względu na niespełnienie przez projekt warunków dostępu dla konkursu w tym w szczególności
dotyczących konieczności realizacji zadania na terenie co najmniej dwóch jednostek samorządu
terytorialnego i zgodności z założeniami regionalnej polityki rowerowej województwa śląskiego.

W ramach trwających prac nad programem dofinansowania zadań inwestycyjnych w przyszłej
perspektywie finansowej 2021-2027 Gmina Krzepice złożyła projekt na dofinansowanie w kwocie
1.200.000 zł. budowy trasy rowerowej w Krzepicach jako część projektu powiatowego pod nazwą „rozwój
turystyki rowerowej w powiecie kłobuckim".

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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