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UCHWAŁA NR 16.121.2020 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ul. Bursztynowej 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 16 grudnia 2019 roku złożonej przez mieszkańców ul. Bursztynowej 
w Krzepicach, uznaje się petycję za uzasadnioną. 

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 16 grudnia 2019 roku złożonej przez mieszkańców ul. Bursztynowej
w Krzepicach (data wpływu 23.12.2019 r.) należy uznać, że konieczność wykonania oświetlenia nie budzi
wątpliwości.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28 stycznia 2020 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 przedmiotowa ulica jest drogą gminną, o
nawierzchni bitumicznej, nieoświetloną. Wzdłuż drogi położone są tereny przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową. Aktualnie przylegających do drogi nieruchomościach znajdują się budynki mieszkalne już
zamieszkałe oraz budynki niezamieszkałe i w trakcie budowy. Na budowę oświetlenia przedmiotowej drogi
Gmina posiada dokumentację projektowo kosztorysową, zgodnie z którą do wykonania jest zabudowa 3 słupów
i 7 wysięgników z lampami ledowymi, 4 lampy do zabudowy na istniejących słupach. Wartość zadania według
kosztorysu inwestorskiego z 2017 roku wynosi 31.033,55 zł. brutto.

Mając na uwadze powyższe, po wnikliwym rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznaje
się petycję za uzasadnioną i proponuje się wykonanie oświetlenia jeżeli pojawią się dodatkowe dochody
pozwalające na zwiększenie wydatków w budżecie gminy, w przeciwnym przypadku zgodnie z oświadczeniem
Burmistrza zadanie to zostanie ujęte w projekcie budżetu gminy na 2021 roku.
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