
UCHWAŁA NR XXII/287/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Kanarkowej we Wronowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz 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. 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez mieszkańców ul. Kanarkowej we 
Wronowicach w sprawie przeniesienia środków budżetowych na 2020 r. z inwestycji polegającej na 
przebudowie ul. Jastrzębiej we Wronowicach na inwestycję polegającą na położeniu nawierzchni 
asfaltowej na ul. Kanarkowej we Wronowicach.   

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do powiadomienia wnoszącego 

petycję o sposobie jej załatwienia. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/287/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

Uzasadnienie  

  
 W dniu 18 maja 2020 r. do Rady Miejskiej w Łasku wpłynęła petycja od mieszkańców ul. 

Kanarkowej we Wronowicach w sprawie przeniesienia środków budżetowych na 2020 r.  z inwestycji 
polegającej na przebudowie ul. Jastrzębiej we Wronowicach na inwestycję polegającą na położeniu 
nawierzchni asfaltowej na ul. Kanarkowej we Wronowicach. 

 Przewodniczący Rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej 
rozpatrzenia i wyrażenia opinii. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzeń w dniach 24.06.2020 r. i 03.07.2020 r.  
szczegółowo zapoznała się z dokumentacją zgromadzoną w wyżej wymienionej sprawie, 
wyjaśnieniami pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku, uwagami i wnioskami mieszkańców ul. 
Kanarkowej oraz dokonała wizji lokalnej. 

 Przesunięcie środków budżetowych z zaplanowanych na przebudowę ul. Jastrzębiej we 
Wronowicach w 2020 roku na przebudowę ul. Kanarkowej jest niemożliwe ze względu na brak 
dokumentacji projektowej. Decyzja o budowie ul. Jastrzębiej została podjęta na podstawie petycji 
mieszkańców ul. Jastrzębiej z dnia 03.07.2017r. oraz na wniosek sołectwa Wronowice z dnia 
18.09.2017r. o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego w wys. 21.322,10 zł na dokumentację 
projektowo-kosztorysową. 

W związku z powyższym Komisja uznała petycję za bezzasadną. 
 Jednocześnie Komisja nie neguje słuszności przebudowy ul. Kanarkowej i wnioskuje do Pana 

Burmistrza, aby z wolnych środków budżetowych lub ogólnej kwoty przeznaczonej na ul. Jastrzębiej 
w 2020 r. przeznaczyć środki finansowe na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na                      
ul. Kanarkową. Uzyskanie wymaganej dokumentacji, umożliwiłoby złożenie stosownych wniosków 
przez Radę Sołecką i mieszkańców os. Wronowice do projektu budżetu na 2021 r. 

 Rada Miejska w Łasku po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała 
petycję za bezzasadną. 

Pouczenie: 
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. 

W ww. przypadku podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot 
wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji 
(art. 12. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach). 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi (art. 13. ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach).
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