
UCHWAŁA NR XXXVIII/218/2017
RADY GMINY GARDEJA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie  rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Gardeja.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1123) Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje:

§ 1. 
Uznaje się za zasadną petycję mieszkańców miejscowości Gardeja ulicy Osiedlowej i ulicy 

Nowej w sprawie uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie gminy środków finansowych 
na budowę drogi asfaltowej na ulicy Osiedlowej i ulicy Nowej w Gardei.

§ 2. 
Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gardeja do zawiadomienia wnoszących 

petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Edward Cykał
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVIII/218/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji mieszkańców miejscowości Gardeja ulica Osiedlowa i ulica Nowa.

Ustawa o petycjach określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w
sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów
prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
życia zbiorowego, lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących
się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: publicznym;
podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
W dniu 28 grudnia 2017 r. (data wpływu do organu: 28 grudnia 2017 r.) mieszkańcy miejscowości Gardeja
ulica Osiedlowa i ulica Nowa zwrócili się do Wójta Gminy Gardeja oraz Rady Gminy Gardeja z petycją w
sprawie uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie gminy środków finansowych na budowę drogi
asfaltowej na ulicy Osiedlowej i ulicy Nowej w Gardei.
Niniejsza petycja była przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia wspólnych Komisji Rady Gminy
Gardeja, które odbyło się 26 lutego 2018 r.
W trakcie posiedzenia komisji wójt i radni wyrazili swoją opinię na ww. petycję. Komisje
w głosowaniu uznały petycję za zasadną. Powołując się na odpowiedź wójta z dnia
23 stycznia 2018 roku ( zamieszczonej na BIP-e) gmina Gardeja będzie realizować zadania
wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w latach 2018- 2027.
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