
UCHWAŁA NR VIII/85/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usytuowania wiaty na przystanku autobusowym 
ZKM przy dworcu PKP w Kolumnie

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 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za zasadną petycję złożoną przez mieszkankę Kolumny w sprawie usytuowania 
wiaty na przystanku autobusowym ZKM przy dworcu PKP w Kolumnie.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do udzielenia odpowiedzi 

wnoszącej petycję i przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega  podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik
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Załącznik do uchwały Nr VIII/85/2019

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 31 stycznia 2019 r. do Rady Miejskiej w Łasku wpłynęła petycja od mieszkanki Kolumny 
dotycząca usytuowania wiaty na przystanku autobusowym ZKM przy dworcu PKP w Kolumnie.

Przewodniczący Rady zgodnie z uprawnieniami statutowymi przekazał petycję Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że żądanie zawarte w petycji jest zasadne, gdyż obecne 
usytuowanie wiaty po przeciwnej stronie ulicy wymusza na oczekujących na autobus pasażerów 
przechodzenie na przeciwną stronę, co powoduje bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. 
W związku z otrzymaną informacją od inspektora w Wydziale Rozwoju Urzędu Miejskiego w Łasku, 
że montaż nowych wiat na przystankach jest przewidziany w roku 2020, Komisja wnioskuje 
o przestawienie istniejącej wiaty na przeciwległą stronę ulicy na miejsce do tego przeznaczone tj. 
przystanek komunikacji miejskiej, tym samym rekomendując Radzie Miejskiej w Łasku uznanie 
petycji za zasadną.

Rada Miejska w Łasku po zapoznaniu się z treścią petycji oraz opinią Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji uznaje petycję za zasadną.

Pouczenie: 
Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach podmiot właściwy do 

rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była 
przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe 
fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
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