
, UCH\ilAŁA Nr XIIl67ll9
Rady Gminy Nlarciszów

z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprałvie: rozpatrzenia peĘcji złożonej przez mieszkańców miejscołvości Pastewnik

Na podstawie ań.18 ust.2 pkt 15 tlstawv z Cnia 8 marca. ]990 roku o samorządzie
gminnym /tekst jednolit,v- Dz.I] z,2019. poz.5()6 ze z,mianamil oraz art. 9 ust 2i art"i3 rist.]
ustaw"v z dnia 1l lipca 2014 roku o pet1,,cjach /tekst lednolitv Dz.t]. z 2a]8 rokrr" poz.870/
Rada Gminy ]VIarciszów

Uchwalaconastępuje:

§1

ljznaje sie za zasatlną pel_r.-cję mieszkańcórv mieiscol,vości Pastęwnik w spralvie utworzenia
Przvstanku aWobusowego prz_y skrzrz-orr-anlLt Pa:tcwnik - Bolkór,v -" Kaczclrorł.

§2

W,vkclnanie uchrł,ały powierza się Przer,vodniczącemu Rady, Gminy, Marciszów otaz
upowaznia się Przervo<lniczacego Rady, do pointbrmorvania składając__vcil petilc.ję o sposobie
je1 roz,patrzenta,

1.1chwała wchodzi lv z,vcie z dniem podjecia.

§3
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do UchwaĘ Nr XII/67I19
Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada2}L9 r.

tJstawa o pet.vcjach określa zasady składania i roz,patrl,wania pętycji otaz sposób
postepowania clrganów w sprawach dotl,cząc,"--ch petycji. Przedmiotem pet1,.cji moze być
żądnie" w szczególnoścj zmian5, przepisów prawa" podjęcia rozslrzygnięcia lub innego
dzińanla w sprawie dotyczące.j podmiotu wnoszącego petycję" życlazbiorow-ego lub warlości
wYmagających szczególnej ochron_v w imię dobra wspólnego, mleszcząc_vch sie w zakresie
zadań i kompeterlcji adresata pe§.cji. Petycja może być: z,łożona w interesie publicznvm.
podmiotu trzeciego, za jego zgoclą.

W dnirr 02"10"2,0i9 roku mieszkańcv miejscowości Pastewnik zlvróci]i się do
Przewodniczącego Gminy ]lIarciszórł z pe§cją i.\, sprawie utworzenia przllstanku
autobusowego przy skrzy,zowanju Paslewnik - I]oikow,- Kaczorów.

iJzasadnieniem petycji jest t"akt. ze utworzenie przyst.anku autobusowego ziokalizorvanego
PrZY skrzvzorvaniu Pastew,nik Bolkólv Kaczortlłł, umozliwiłoby najnrłociszym
miesz,kańcom bezpieczn"v cirljazd do szkoł. Ponadto przedmicltowa petycja stanor.vi wyraz
troski o dzieci mieszkańcołv Pasteu,nik. których mie.jsce zamieszkania znajduje się w obrębie
wskazanego skr"z_v-zor,vania. a które zmuszonę są pieszo dochodzić do przystanku
autobusowego znajdującego się w odległości ok. 2.5 km od miejsca zamieszkania,

Stosownie do swoich Kompetencji Prze,uvcldnic,z,ąc1, Rady Gminy Marciszór,v skierował
pet"vcję do Komisji Skarg" Wniosków i Pet"vcji celem zaopiniowania.

Niniejsza petycja została przedstawiona Radzie Gmin.v Marciszórv podczas Xl sesji w dnir_r
25 paŻ,dzienrika 20]9 roku oraz b,vła przedmiotem d_vskusji posiedzenia Komisji Skar_e.
Wniosków i Petycjit które odbyło się w dniu 25 listopada 2019 roku.

Po przeanaiizowaniu z,łcżonej petycji nalezy aznać. ze konieczność utwclrzenla pTz:lstanku
autclbusowego we wskazanej lokalizacji nie bucizi w-ątplir,vości ora,z, odzw.ierciedla potrzeb,v
mieszkańców.

Mają. powlzsze na rrwadzę" po wnikliwvm rozpatrzeniu pet.vcji Komisia Skarg, Wnjoskow
i Pet"vcji uznaje petycją mieszkańcor,v Pastełvnik z.a zasadną oruz apeluje do Wojta Gminv
Marciszów o iak najsz_vbsze podjecie d,zjŃań w kierunku utr,vorzenia przystanku
autobusow'ego w obrębie skrz,vzowania Pastew-nik - t]olków-* Kaczorów lv miejscowości
Pastęwnik.
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