
RADA 6MlNY idARCl§zÓW
u|, Szkolna 6

58-41 0 Marciszów
woj. dolnośląskie UCHWAŁA Nr XIl/68l19

Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 listopada 2019 roku

W' sPralł'ie: rozpatrzenia pe§cji zlożonej przez mieszkańcólv ulicy Pogodnej
w Nlarciszowie.

Na pcldstawie art"i8 ust.Z pkt 15 ustawJ z dnia 8 marca ]990 roku o samorządzie
gminnym ltekst jednolit.v Dz.II z2019, poz.506 ze zrnianamil araz art. 9 ust 2iart.]3 ust.l
ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o pet,vc_jach /tekst jednolit,v Dz.tJ. zZ()l8 rclku. pt:z"87()l
Rada Gminy Nlarciszów

1_I c h w a l a co następuie:

§1

[Jznaje się za niemozliwą do reaiizacji rv ]0]9 roku pet,vc.ję mjeszkańców,ulicv Pogocinej
l,v Marcisztlw-ie w sprar.ł,ie Lrjecia rv pianach inrł,esl.ycljnl,ch gmin_1,-. Marciszow na rok 2019
budow,"v-. utw,ardzonej drogi dojazdorłe.; \,\Ttlz 1, ośrvietleniem u]jcznvm.

§2

W"vkorranie trchwał-,- powierza się Przerveldniczacemu Rad1, Gmin;, Marciszołł,. oraz,
uPowaznia się Przer,vodniczącego Rad.v- do pclinfbmorł,ania składając"r.ch pet_vcję o sposobie
"jej rozpatrzenia,

L.Ichwała wchodzi w z_'''-cie z dniem pod.jęcia" Przewodniczący Rady Gmlny

-4,"_"ł^-a_
Mirosław wolak
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Gminy Marciszów z dnia 29 listopada}Ll9 r.

Ustawa o petycjach określa zasad.v składania i rozpatryrvania petycji oraz sposób
PostePowania organÓw w §prawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być
żądnie" w szczególności zmian,v przepisow prawa" podjęcia rozstrzygnięcia iub innego
działanta w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub,wartości
lr,Ymagających szczegÓlnej ochrony, w imię dclbra wspólnego, mlęszczących się w zakresie
zadań i kompetencji adresata pet.vcji. Petyc.ja moze b_vć złożona w intęresie publicznym.
podmiotu trzeciego, za jego zgod.ą.

W dniu 08.10"2019 roku mieszkańc1,,ulicy Pogodnej rv Nlarciszowie zwrócili się clo Wójta
Gminy Marciszów oraz da Przełvodnicząeego [imin}, Nlarciszórł. z petycją w sprawie ujęcia
w planach inłvestyc,vjnych gmin_u- Marciszow na rok 2019 buclow,v utw"ardzonej <lrogi
dojazdowej wtaz 'z ośwjetleniem uliczn.vm. l_Jzasadnjeniem pety,cji jest f"akt. ze obecny stan
drogi zagraża bezpieezeństwu poruszających się po niej użvtkolvników oraz moziiwościa
uszkodzenia pojazdów, Natomiast brak oświetlenia stwaźa niebezpieczeństwo dia piesz,vch
uzltkownikow drogi.

Stosownie do swoich Kornpetencji Przewodniczącv Rady Gmin,v Marciszów skierował
petycję do Komisji Skarg" Wnioskow i Petycji celem zaopiniowania.

}'Iiniejsza petycja została przedstarł,iona Radzie Gminy Marciszów podczas XI sesji w dniu
25 PaŹdzlemika 2019 roku oraz była przedmiotem dyskusji posiedzenia Komisji Skarg.
Wnioskołv i Pet;lcji" które odbyło się w- dniu 25 listopada 2019 roku,

Po przeanalizowaniu złożonej petycji nalezy uznać, że koniecznosć budowy utwardzonej
drogi dojazdowej ulicy Pogodnej w Marciszowie wraz z ośw-ietleniem ulicznym nie budzi
wątpliłvoŚci" Jednakze z powodu uwarunkowań technicznych oraz kondycji linansowej
Gmin,v nie ma moziiwości finansow,ych ujecia tego przedsięwzięcia w planach
inwestycyjnych na rok 2019. Bedą natomiast cz-u-nione starania, aby pow;"zsza inwestycja
zo stała zr ealtzayy ana w mozli wi e .j ak naj sz.vb szym ternrinie.

N4ając powyzsze na uw-adze" po w"nikliwym fozpatrrsniu pet,vcji Komisja Skarg. Wnioskółv
i Petycji uznaje peti,cją mieszkańców" ulicy Pogoclnej w Marciszclłvię za niemozliw.ą dcl
realizac.ji w, 20 1 9 roku.

Przewodniaąry Rady Gmlny
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Mirosławwolak


