UCHWAŁA NR VI/43/19
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Wąbrzeźno, na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala,
co następuje:
§ 1. Petycję z dnia 8 stycznia 2019 roku (data wpływu do Urzędu Miasta Wąbrzeźno
9 stycznia 2019 r.) w sprawie montażu oświetlenia drogowego przy ul. Poziomkowej w Wąbrzeźnie
uznaje się za zasadną.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Wąbrzeźno, która zawiadomi
składających petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr VI/43/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 28 marca 2019 r.

Uzasadnienie
W dniu 28 stycznia 2019 roku do Przewodniczącej Rady Miasta Wąbrzeźno wpłynęła petycja od
mieszkańców miasta dotycząca montażu oświetlenia drogowego przy ul. Poziomkowej w Wąbrzeźnie.
Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 78a Statutu Gminy
Miasto Wąbrzeźno wymieniona wyżej petycja została przekazana Przewodniczącemu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwrócił się pismem z dnia 31 stycznia 2019 r. znak:
BR.0012.5.2019.JN, do Burmistrza Wąbrzeźna z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie
i przeanalizowanie możliwości budowy oświetlenia drogowego przy ul. Poziomkowej w Wąbrzeźnie.
Burmistrz Wąbrzeźna pismem z dnia 4 lutego 2019 roku znak:OA.152.2019 poinformował, że kwestia
braku oświetlenia przy ul. Poziomkowej w Wąbrzeźnie jest mu znana.
Ponadto Burmistrz Wąbrzeźna na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 5 lutego
2019 roku, które odbyło się w sali nr 19 Urzędu Miasta Wąbrzeźno wyjaśnił, że ze względu na dużą ilość
dróg wymagających wybudowania nowej nawierzchni wraz z infrastrukturą drogową, a także dróg
wymagających przebudowy, podjął decyzję w sprawie przygotowania harmonogramu budowy lub
przebudowy ulic położonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno na okres najbliższych 4 lat. Zaznaczył, że
o przyjęciu wymienionego wyżej harmonogramu oraz kolejności wykonywanych prac zdecyduje wspólnie
z Radnymi Rady Miasta Wąbrzeźno. Ponadto Burmistrz Wąbrzeźna oznajmił, że po przyjęciu ww.
harmonogramu poinformuje mieszkańców ulicy Poziomkowe w Wąbrzeźnie, czy przedmiotowa inwestycja
została w nim ujęta.
W związku z powyższym Rada Miasta Wąbrzeźno wnosi o przygotowanie przez Burmistrza Wąbrzeźna
harmonogramu budowy lub przebudowy ulic położonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno na okres
najbliższych 4 lat i rozważenie możliwości realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy
oświetlenia drogowego przy ulicy Poziomkowej w Wąbrzeźnie. Ponadto zobowiązuje się Burmistrza
Wąbrzeźna aby poinformował mieszkańców ulicy Poziomkowej czy budowa oświetlenia drogowego ujęta
została w powyższym harmonogramie.
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